
 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ (PE), localizada à Av. Estácio Coimbra, 19 – Centro - 

Orobó, por intermédio do seu Prefeito, torna público que se encontra aberta a licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022, Regime de Execução EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, do tipo MENOR PREÇO, que será processada e julgada em conformidade 

com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 

Complementar nº 147/2014 e demais normas vigentes aplicáveis ao objeto da presente 

licitação.  

 

 1.2. Os envelopes nº 01 “Documentação” e nº 02 “Proposta Comercial”, deverão ser 

entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Estácio Coimbra, 19 
– Centro – Orobó-PE, CEP. 55.745-000, até 09:00 horas do dia 18/04/2022. 

  

  1.3. O início de abertura do envelope nº 01 “Documentação”, ocorrerá às 09:00 horas 
do dia 18/04/2022, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Orobó, no endereço citado no item 1.2. A abertura do envelope nº 02 “Proposta Comercial” 

no mesmo dia, fica condicionada à desistência expressa de interposição de recurso de que 

trata o artigo nº 109, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, por parte dos participantes. 

Recomenda-se que todos os participantes estejam presentes ao local onde será realizada a 

reunião de licitação, com uma antecedência de pelo menos, 15 (quinze) minutos em 

relação ao horário estabelecido.  

 

 1.4. Se na data indicada no item anterior, não houver expediente na PREFEITURA DE 

OROBÓ, a abertura da licitação fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados 

o mesmo local e horário. 

 

  1.5. As empresas interessadas em participar da presente Tomada de Preços poderão 

solicitar informações através do e-mail da CPL –  e, caso haja interesse, poderão ser 

consultados ou adquiridos na íntegra juntamente com seus Anexos que o complementam 

na Sede da Prefeitura de Orobó, localizada no endereço citado no item 1.2 do presente 

edital, mediante solicitação por escrito do interessado, de segunda a sexta-feira, das 08:00 

às 12:00 horas, até o terceiro dia anterior imediato a data da realização da seção, desde 

que cumpridas as formalidades constantes no item 3.1 deste Edital, bem como em tempo 

hábil para a empresa realizar a vistoria no local da obra, objeto desta licitação. O texto 

deste Edital, sua divulgação, assim como seus possíveis adiamentos, esclarecimentos, 

resultados, aditamentos e outros assuntos pertinentes a esta licitação, estarão disponíveis no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco e Classificados do Diário de 

Pernambuco. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa de engenharia 

para execução dos serviços finais de recuperação da área degradada do antigo Lixão 

no Sítio Tabosa - S/N - Zona rural -  Orobó/PE, com fornecimento pela empresa contratada 

de todos os materiais, equipamentos e serviços, bem como de acordo com as exigências e 

condições técnicas descritas no Edital e seus Anexos.  

 
2.2. Constituem ANEXOS deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

2.2.1 Anexo I – Projeto Básico – Volume Único, composto de: 

1. Apresentação; 

2. Mapa da Situação; 

3. Síntese do empreendimento; 



 

 

4. Informações sobre o Município; 

5. Memorial Descritivo com as Especificações Técnicas;  

6. Informações para Elaboração do Plano de Execução; 

7. Orçamento, Cronograma, Memória de Cálculo, QCL, Composições, BDI; 

8. Documentação Fotográfica; e   

9. Anexos 

2.2.2 Anexo II - Modelo de Declaração de Comprovação de Situação Regular  

Perante o Ministério do Trabalho; 

2.2.3 Anexo III - Modelo de Declaração de que não emprega Menor – Lei nº 

9.854/99; 

2.2.4 Anexo IV - Modelo de Atestado de Vistoria ao local da obra/serviço: 

2.2.5 Anexo V - Minuta de Contrato a ser utilizado na contratação; 

2.2.6 Anexo VI- Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

Impeditivos à habilitação; e 

2.2.7 Anexo VII - Protocolo de Recebimento de Edital. 

 

2.3. A duração do contrato será de 01(um) mês, contados a partir da sua assinatura. 

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA PELA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1) Serão fornecidos pela PREFEITURA, até o terceiro dia anterior imediato a data da 

realização da seção, o Edital e os Anexos, descritos no item precedente. 

  

4.  DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1) Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital, poderão 

participar desta licitação empresa: 

a) Legalmente estabelecidas no País; 

b) que atendam às exigências deste Edital e anexos; 

4.1.1 – que tenham retirado o edital, ou informe que obteve todas as informações 

necessárias, durante a sua vista ao processo, para elaboração de sua proposta e dos 

documentos para habilitação e cadastramento. 

4.1.2 – que apresente até 03 (três) dias antes da data da abertura, toda a documentação 

necessária à habilitação, para efeito de cadastramento.   

4.2) Não poderão participar da presente licitação:  

a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b) Empresas que nos termos do Artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, forem 

consideradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

c) Empresas que nos termos do Artigo 87, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93, estiverem 

suspensas temporariamente de licitar ou contratar com a Administração; 

d) Empresas concordatárias ou em processo falimentar. 

4.3) No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da empresa 

licitante, a pessoa por ela credenciada. Entende-se como credenciada a pessoa indicada, 

em carta de apresentação dos documentos ou procuração pública ou particular assinada 

por seu representante legal, devidamente reconhecida em cartório, ou ainda o sócio ou 

dirigente da licitante, indicando o diretor, preposto ou procurador que a representará nos 

atos públicos desta Tomada de Preços, com menção expressa de que lhe confere amplos 

poderes, inclusive para o recebimento de intimações e decisão sobre desistência ou não de 

recurso na fase de habilitação, condição esta que deverá ser documentalmente 

comprovada no Envelope nº 01 (Documentação de Habilitação); 

4.3.1. A não apresentação do credenciamento a que se refere o item 4.3 não implica em 

inabilitação da empresa licitante, mas o impede de discordar das decisões tomadas pela 

Comissão Permanente de Licitações ou propor recursos relativos à habilitação de empresas 

licitantes; 

4.3.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma empresa junto à PREFEITURA DE OROBÓ nesta licitação, sob pena de exclusão sumária 

das licitantes representadas. 

 



 

 

5. DA HABILITAÇÃO 

Para habilitação nesta licitação, os interessados deverão apresentar em 01 (uma) via os 

seguintes documentos: 

 

5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Certidão simplificada de arquivamento ou formulário de registro de empresário 

individual na Junta Comercial, no caso de firma individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresariais, e, especificamente, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

e) Certificado de Registro Cadastral - C.R.C., expedido por qualquer Órgão/Entidade 

da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, com registro 

feito em obediência ao disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, estando 

comprovado o cadastramento na categoria compatível com o objeto desta licitação, com 

a validade vigente na data de que trata o item 1.3 deste Edital. 

 
5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Certidão de Registro e Quitação da licitante no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, dentro do prazo de validade, onde está situada a sede da licitante, 

bem como do (s) responsável (is) técnico (s), devendo ser providenciado visto 

atualizado do CREA-PE, na hipótese de licitante sediada em outro Estado, assim 

observado, também, com relação ao seu pessoal técnico; 

 

b) Para comprovação técnico-profissional, a licitante deverá comprovar, também, possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional 

de nível superior, Engenheiro Civil, que seja detentor de atestado (s) de responsabilidade 

técnica por execução de obra/serviço, devidamente acompanhado da Certidão de 

Acervo Técnico do CREA, comprovando a execução de obras ou serviços para órgão 

ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ 

diferente), serviço(s) relativo(s) a:  
 

1. Carga, descarga e transporte de solo para aterro 

2. Plantio de mudas de árvores 

 

c) Deverá ser apresentado, obrigatoriamente, comprovante de vínculo permanente entre o 

profissional e a empresa; essa comprovação deverá ser feita através de: 

c.1.) Relação empregatícia, por Carteira de Trabalho ou livro de Registro de Empregado 

autenticado pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou; 

c.2.) Contrato de prestação de serviço de autônomo, Engenheiro Civil, com atribuição 

compatível com o objeto da licitação; ou 

c.3.) Engenheiro ou profissional de nível superior, sócio ou diretor estatutário da empresa de 

engenharia, por estatuto ou contrato social, que tenha registro no CREA, de forma idêntica 

ao mencionado anteriormente, letra "b". 

 

d) Atestado de Vistoria Técnica ao local da obra/serviço, emitido pela PREFEITURA, 
conforme modelo anexo ao Edital - Anexo VII, que deverá ser realizada até o terceiro dia 

anterior imediato a data da realização da seção, das 08h00m às 12h00min; 

d.1.) A Empresa licitante deverá indicar um representante, devidamente credenciado e de 

posse do Atestado de Vistoria - Anexo VII, que faz parte integrante do Edital, para 



 

 

apresentar-se à PREFEITURA, no endereço relacionado abaixo, até o primeiro dia 

imediatamente anterior à data de abertura da licitação, ou seja,  até o terceiro dia anterior 

imediato a data da realização da seção, das 08h00m às 12h00min, obedecendo o horário 

de funcionamento da Prefeitura, para efetuar a visita técnica, onde tomará conhecimento 

das condições locais da realização da obra/serviço, para a elaboração de sua Proposta de 

Preços devendo constar no envelope nº 01 – Da Habilitação, o referido Atestado; 

d.2.) A visita técnica de que trata o item “d” retro, terá que ser previamente agendada com 

o Secretário de Obras do Município ou com outro servidor por ele designado.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE 

Endereço: Av. Estácio Coimbra, 19, Centro – CEP: 55.745-000 - Orobó – PE. 

Telefone: (81) 3656 - 1156 - Secretaria de Obras 

Nota: Possíveis contatos quanto à parte técnica, dúvidas ou esclarecimentos poderão ser 

obtidos na Secretaria de Obras – pelo telefone (81) 3656.1156 ou no local, dia e horário da 

visita técnica a ser realizada pela empresa, pelo Secretário Municipal de Obras ou outro 

servidor designado pela Prefeitura de Orobó. 

d.3.) Entende-se como credenciado a pessoa indicada em procuração ou em carta de 

apresentação específica para esta licitação, em papel timbrado da empresa, apresentada 

ao funcionário indicado pela Administração para acompanhar a visita técnica; 

d.4.) Esse Atestado será assinado pelo Secretário Municipal de Obras ou pelo representante 

devidamente por ele designado, por ocasião da visita técnica, comprovando que o 

representante da empresa vistoriou o local onde será executada a obra/serviço, tomando 

conhecimento de todos os aspectos que possam influir, direta e indiretamente na sua 

execução; 

d.5.) É obrigatória a visita ao local das obras por parte das licitantes, antes da apresentação 

de suas propostas. Todas as condições locais deverão, então, ser adequadamente 

observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os elementos, quantitativos 

e demais dados que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que 

não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de 

conhecimento das condições de trabalho ou de dados do projeto. 

 

5.3) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, conforme o caso incluindo cópias das folhas de Abertura e 

Encerramento do balanço, devidamente carimbadas pela JUNTA COMERCIAL ou Cartório 

Competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. 

 
b) Comprovação feita pela LICITANTE de alcançarem os Índices Econômico-Financeiros a 

seguir relacionados, os quais serão calculados com base nos dados constantes do 
documento referido na alínea “b” a saber: 

 

Índice de Liquidez Geral – LG: 
LG = (AC+ RLP) / (PC + ELP)  ≥ ( maior ou igual) a 1,00 

Índice de Liquidez Corrente – LC: 

LC = (AC / PC) ≥ ( maior ou igual) a 1,00 

Grau de Endividamento – GE: 

GE = (PC + ELP) / AT  ≤ ( menor ou igual) a 0,50  

Índice de Solvência – ISG: 

ISG = (AT : PC + ELP ≥ (.maior ou igual) a 1,00 

 

Onde: 

AC = Ativo Circulante 



 

 

PC = Passivo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 

 
NOTA: Os índices LG, LC, GE e ISG deverão ser calculados pelas licitantes e apresentados 

conforme disponibilizado para fins de habilitação. 

 

c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Insolvência, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no 

preâmbulo deste edital, exceto quando dela constar o prazo de validade; 

 

c.1)  Além da Certidão Negativa de Falência prevista no subitem “5.3, alíea c)” precedente, 

que versa sobre os processos físicos, também exigir-se-á, para empresas sediadas no Estado 

de Pernambuco, sob pena de inabilitação, as Certidões de Falência e Concordata para os 

processos eletrônicos de primeiro e segundo graus, obtidos diretamente no site do Tribunal 

de Justiça, para as empresas sediadas no Estado de Pernambuco. 

 

d) A licitante deverá apresentar Comprovante de Garantia de Proposta, como condição 

de participação no presente certame, no valor de R$ 1.263,57 (um mil, duzentos e sessenta 

e três reais e cinquenta e sete centavos), a ser recolhida na tesouraria do Município, em dias 

úteis, e de funcionamento no órgão, no horário de 08hs às 13hs,  em uma das modalidades 

previstas na Lei nº 8.666/93: 

 
d1) Sendo a Modalidade de Garantia escolhida, o Seguro – Garantia ou Fiança Bancária, 

emitidos para respaldar uma proposta, deverão ser válidos por 30 (trinta) dias além da 

validade da proposta. 

 

d.2) Quando a garantia for em dinheiro, apresentar comprovante de quitação de DAM – 

Documento de Arrecadação Municipal, devidamente autenticado, fazendo referência a 

este Edital, com a indicação do objeto. Referido DAM reverá ser obtido junto ao Setor de 

Tributação do Município.  
 

d.3) Optando pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo 

Técnico, emitido pela Autoridade Monetária Federal Competente, atestando sua 

autenticidade, validade e valor de mercado. 

 
d.4) As Garantias de Proposta (garantia de participação) das empresas participantes serão 

devolvidas em até 30 (trinta) dias após a homologação do processo licitatório pela 

Autoridade Superior, a requerimento dos interessados. Caso não seja resgatada a apólice 

e/ou carta de fiança dentro do prazo assinalado, será a mesma enviada à empresa de 

seguros ou instituição bancária responsável pela emissão. 

 

d.5) No caso de revogação/anulação do processo licitatório pelo Município de Orobó, as 

importâncias oferecidas como garantia, serão liberadas caso não exista recurso 

administrativo ou após julgamento deste. 

 

5.4) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual (ICMS) e Municipal do domicílio 

ou sede da licitante, vigente na data de abertura desta licitação; 

a.1) As empresas com sede ou domicílio fora do Estado de Pernambuco deverão 

apresentar, além da Certidão da Fazenda Estadual, de sua sede, prova de Regularidade 

Fiscal frente ao Fisco do Estado de Pernambuco, demonstrando inexistirem débitos, a ser 

expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual que esteja dentro do prazo de validade. 



 

 

b) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal; 

c) Prova de Regularidade referente à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 

Fazenda Pública Nacional; 

d) Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS). 

e) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF, vigente na data de abertura desta 

licitação; 

f) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ). 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943; e 

 
Observações:  

I) As Provas de Regularidade referentes aos Tributos Federais, regularidade com a 

Seguridade Social (INSS) e à Dívida Ativa da União, constantes nas alíneas “b”, “c” e “d”, 

poderão ser substituídas pela CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À 

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, expedida pela Receita Federal. 

II) Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, para que a 

microempresa ou empresa de pequeno porte (que se manifestou como tal conforme item 

13.3) regularize sua documentação fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial será declarado após o término do prazo estipulado na alínea “a” do 

item 15, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, na forma 

do § 1º. do art. 43 da Lei Complementar 123/2006; 

III) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua documentação 

fiscal no prazo estabelecido no inciso “II” da observação decairá seu direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/1993 e suas alterações, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação, na forma do §2º do art. 43 da Lei Complementar 

123/2006 c/c com o §2º do art. 64 da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

 

5.5) OUTRAS COMPROVAÇÕES  

a) Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF, a ser declarado no sistema 

quando do lançamento da proposta, a qual será visualizada pelo pregoeiro na fase de 

habilitação, dispensando-se assim, o envio do documento por meio de fax ou via original; 

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo, na forma do Anexo I;  

c) Apresentar Certidão de Nada Consta do TCU, com prazo de validade não superior a 60 

(sessenta) dias, em relação à data do certame; 

d) Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 

e) Comprovação de Regularidade junto ao Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS; 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

1) Os documentos para habilitação poderão ser apresentados através de original ou por 

processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial, desde que 

perfeitamente legíveis, ficando retido para juntada ao respectivo processo. A autenticação 

poderá ser feita por funcionário indicado pela PREFEITURA, mediante apresentação dos 
originais até o terceiro dia útil antes da data da realização da seção, das 8:00 as 12:00hs; 

2) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - C.R.C. expedido por qualquer 

Órgão/Entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, com registro feito em obediência ao disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 

21/06/1993, estando comprovado o cadastramento na categoria compatível com o objeto 

desta licitação, com a validade vigente na data de que trata o item 1.3 deste Edital, 

obrigando-se a empresa a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 



 

 

impeditivo da habilitação, desde que as certidões estejam vigentes na data de abertura 

desta licitação, dispensará a empresa licitante da apresentação dos documentos 

referentes à: 

 Item 5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: Letra “b”; 

 Item 5.4 - REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA: Letras "a", "b", “c”, “d” e “f”. 

3) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das Propostas; 

4) Só se aceitam as certidões declaradas positivas, quando, expressamente, venha 

declarada para efeito negativo, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional; 

5) Os documentos para habilitação deverão ser encaminhados em envelope fechado e 

lacrado, com a identificação da empresa licitante e com a seguinte inscrição: 

 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ- PE 

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022 

DATA DE ABERTURA: 18/04/2022, ÀS 09:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE 

ENDEREÇO, TELEFONE/FAX DA EMPRESA LICITANTE. 

 

5.6) SERÁ INABILITADA A LICITANTE QUE: 

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados nos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 

5.4, da Habilitação, que fazem parte do presente Edital; 

b) Apresentar os documentos em desacordo com as condições e exigências do presente 

Edital; 

 

5.7) DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

a) Os licitantes que invocarem a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na proposta comercial feita no sistema do banco provedor no período de 

acolhimento de propostas, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na 

Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, além da documentação prevista no 

item 15, na fase de habilitação, os seguintes documentos: 

 

I) Declaração de que não está incursa em nenhuma das vedações do § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, conforme ANEXO IV. 

 

II) Certidão expedida, no presente exercício, pelo Órgão competente, a saber: Registro de 

Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), 

conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a 

empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 

forma do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
6) DA PROPOSTA COMERCIAL 

6.1) Os elementos da Proposta Comercial, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em 

papel impresso e timbrado da empresa licitante, com o nome e endereço, contendo os 
números do CNPJ e da Inscrição Estadual/Municipal, fazendo-se referência a “TOMADA DE 

PREÇOS N.º 001/2022”, não contendo emendas, rasuras, ressalvas, condições substanciais 

escritas à margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas 

páginas serem numeradas sequencialmente, sendo a última folha datada e assinada pelo 

representante legal da licitante, constando sob a assinatura o nome e o Registro Geral - RG 

do signatário e as demais rubricadas. São elementos da proposta comercial: 



 

 

a) Valor Global da Proposta decorrente da soma dos cálculos efetuados através da Planilha 

Orçamentária - Anexo II; 

a.1.) A empresa licitante deverá formalizar sua proposta levando em consideração que os 

preços máximos orçados pela PREFEITURA para a contratação da obra/serviço, objeto da 

presente licitação, será de até R$ 126.357,14 (cento e vinte e seis mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais e catorze centavos), conforme somatória das Planilhas 

Orçamentárias - Anexo II; 

a.2.) O preço ofertado deverá ser expresso em moeda corrente nacional, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, devendo ser líquido, estando inclusas 

todas as despesas necessárias, ou seja, mão-de-obra, materiais, equipamentos, despesas 

indiretas, impostos, taxas previdenciárias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, 

transportes, etc., bem como a competente remuneração da empresa; 

a.3.) Os erros de soma ou multiplicação, eventualmente configurados na Proposta 

Comercial das empresas licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de 

Licitações. Havendo discrepância entre os valores grafados em algarismo e por extenso, 

prevalecerá este último. 

b) Prazo e local de execução da obra/serviço, de acordo com a Cláusula 11 deste Edital, 

bem como conforme prescrito no Projeto Básico com as Especificações Técnicas – Anexo I e 

Plantas – Anexo IV, que fazem parte deste Edital; 

c) Prazo de validade da Proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada 

para abertura dos envelopes. Em caso de omissão do prazo, a Proposta será considerada 

válida por 60 (sessenta) dias; 

c.1.) A critério da empresa licitante este prazo poderá ser dilatado, sem contudo propiciar 

vantagem sobre as demais licitantes. 

d) Declaração expressa, datada e assinada pelo representante legal da empresa, que tem 

pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento 

das obrigações objeto desta licitação; 

e) Declaração expressa, datada e assinada pelo representante legal da empresa, de que 

se sujeita às condições estabelecidas neste Edital, de submissão às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

f) Planilha Orçamentária, indicando: 

f.1.) Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 

Observação 1 - As composições de custos unitários, devem ser apresentadas 

preferencialmente no formato clássico constante em várias publicações técnicas e tabelas 

oficiais (TCPO, SEINFRA, SICRO, etc), por exemplo: 

 

 
(Exemplo de composição de custos unitários no formato clássico; fonte: SEINFRA-CE) 



 

 

 

Observação 2 - Se a empresa optar por utilizar atividades auxiliares nas composições dos 

serviços orçados, inclusive para mão-de-obra (por exemplo: “pedreiro com encargos 

complementares”), na documentação da proposta de preços deverão constar as 

composições de custos unitários de todas as atividades auxiliares utilizadas. 

 

f.2.) Preço unitário e total de cada item, decorrente da multiplicação da respectiva 

quantidade pelo preço unitário correspondente, sem arredondamento, desprezando-se as 

frações posteriores, considerando-se até a segunda casa decimal após a vírgula; 

f.3.) Valor Global da Planilha, decorrente da soma de todos os totais dos itens que deverá 

corresponder ao total registrado na letra "a" acima; 

f.4.) As empresas licitantes deverão preencher em impresso próprio, devidamente 

carimbado e assinado pelo responsável, a sua Planilha Orçamentária - Anexo II, 

consignando toda mão-de-obra, encargos, materiais ou equipamentos, e outros 

necessários, considerando, ainda, Projeto Básico com as Especificações Técnicas - Anexo I e 

Plantas - Anexo IV. 

f.5.) Planilha de composição analítica do BDI convencional;  

f.6.) Planilha de composição do encargos sociais de horistas e mensalistas; 

g) Cronograma físico-financeiro – Anexo III; 

h) Indicação do número da conta corrente e a agência da Instituição Financeira, em que a 

empresa é correntista; 

  A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas nos 

itens anteriores acarretará a desclassificação do licitante. 

 
OBSERVAÇÃO:  

1) A empresa licitante poderá, a seu critério, indicar na proposta, para efeito de dados para 

emissão e assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, o n.º da 

Carteira de Identidade e CPF; 

2) Os elementos da Proposta Comercial deverão ser encaminhados em envelope fechado 

e lacrado, com a identificação da empresa licitante e com a seguinte inscrição: 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ- PE 

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022 

DATA DE ABERTURA: 18/04/2022, ÀS 09:00 HORAS 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE 

ENDEREÇO, TELEFONE/FAX DA EMPRESA LICITANTE. 

 

7) DO PROCESSAMENTO 

7.1) O presente certame licitatório será realizado, no que couber, de acordo com os Artigos 

43, 44, 45 e 109 da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93 e suas alterações; 

7.2) No dia, local e hora previstos no item 1.3 deste Edital, em ato público, reunir-se-ão a 

Comissão Permanente de Licitações e os licitantes presentes. A Comissão Permanente 

examinará primeiramente a "Documentação para Habilitação - Envelope n.º 01 e fará sua 

apreciação. Os proponentes que não satisfizerem as exigências da Cláusula 5 - Da 

Habilitação serão declarados inabilitados, não se procedendo a abertura dos envelopes 

contendo suas Propostas Comerciais – Envelope nº 02, que serão devolvidos desde que não 

tenha havido por parte de todos os licitantes presentes e credenciados a interposição de 

recursos ou após sua denegação; 

7.3) Não havendo licitante inabilitado ou se nenhum dos participantes manifestar interesse 

em interpor recursos, será procedida a imediata abertura dos Envelopes n.º 02 - Proposta 

Comercial dos concorrentes habilitados. Aberto este envelope, não serão admitidas 



 

 

alegações de erros ou enganos na cotação dos preços, bem como das condições 

ofertadas. A Comissão Permanente e os licitantes presentes rubricarão todos os documentos 

apresentados; 

7.4) Desta reunião lavrar-se-á ata circunstanciada onde ficarão registradas todas as 

ocorrências, devendo ser assinada pela Comissão e licitantes presentes; 

7.5) No julgamento das propostas, tendo em vista o tipo de licitação "Menor Preço", serão 

desprezadas quaisquer considerações de caráter qualitativo, bem como vantagens 

decorrentes de oferta de prazo e condições diferentes das fixadas neste Edital; 

7.6) Caso sejam interpostos recursos sobre habilitação ou inabilitação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados da lavratura da Ata, a Comissão Permanente de Licitações, 

poderá marcar, na mesma oportunidade, ou posteriormente, nova data para abertura dos 

envelopes n.º 02 - Proposta Comercial, o que será publicado no Diário Oficial da União. Os 

envelopes n.º 02 - Propostas Comerciais, manter-se-ão inviolados, devendo ser rubricados 

em seus lacres pelos representantes credenciados pelas licitantes e pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitações, que ficarão sob a guarda da Comissão de Licitações 

da PREFEITURA DE OROBÓ; 

7.7) A Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu critério, após abertos os envelopes 

nº 01 - Documentação para habilitação e nº 02 - Proposta Comercial, encerrar os trabalhos, 

para que a mesma proceda à análise privativa e minuciosa da documentação 

apresentada pelas empresas licitantes; 

7.8) Caso o representante da licitante inabilitada se recuse a receber o Envelope nº 02 - 

Proposta Comercial nas sessões públicas, ou não retire no prazo de 20 (vinte) dias úteis após 

a data da homologação e adjudicação da licitação, o mesmo será destruído lavrando-se o 

competente termo. 

 
8) DO JULGAMENTO 

8.1) No julgamento será considerada vencedora a proposta detentora do MENOR PREÇO 

GLOBAL. 

8.2) Em caso de empate de preços entre 02 (duas) ou mais propostas e, após obedecido o 

disposto no parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93, a classificação e 

adjudicação do objeto da licitação se fará mediante sorteio entre os licitantes empatados, 

em ato público, após convocação prévia, conforme parágrafo 2º do Artigo 45 desta 

mesma Lei Federal. 

8.3) A divulgação do resultado do julgamento da presente licitação será feita pela 

Comissão de Licitações, através de publicação na imprensa oficial. 
 

9) DO TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO 

9.1) Tipo de licitação: MENOR PREÇO; 

9.2) Regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

 

10) DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1) Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às condições e exigências estabelecidas neste Edital; 

b) Não forem apresentadas nos modelos indicados no Edital, fornecidos pela PREFEITURA 

como Anexos; 

c) Não estiverem assinadas ou contiverem emendas, borrões e rasuras em locais essenciais 

ou condições consideradas substanciais escritas à margem; 

d) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela PREFEITURA, ou seja, de 
até R$ 126.357,14 (cento e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e catorze 

centavos) ou as propostas com preços manifestamente inexequíveis na forma da Lei, 

consideradas estas as que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, bem como os critérios de aferição de 

exequibilidade prescritos no inciso II do artigo 48, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666, 

de 21/06/93, com suas atualizações e alterações; 

e) Por outros fundamentos de ordem técnica ou administrativa, desde que a Comissão 

Julgadora de Licitações justifique plenamente seus atos. 



 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

1) Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

PREFEITURA poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que deram origem as 

suas inabilitações ou desclassificações, conforme previsto no parágrafo 3.º do artigo 48, da 

Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, com suas atualizações e alterações. 

 

11) DO PRAZO DA ENTREGA E LOCAL DA OBRA/SERVIÇO 

11.1) O prazo para a execução e entrega da obra/serviço será de 01 (um) mês corridos, 

após a assinatura do Contrato e contados a partir da data da Ordem de Início dos serviços 

a ser emitida pelo senhor Prefeito do Município de Orobó, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Obras; 

11.2) Como a entrega da obra/serviço depende de período de recebimento, mediante 

Termos de Recebimento Provisório e Definitivo circunstanciados, assinados pelas partes em 

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada e após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria de até 30 (trinta) dias, comprovando-se a adequação do objeto 

aos termos contratuais, o Contrato deverá prever um período de vigência de 01(um)  mês 

corrido, após a assinatura do Contrato e contados a partir da data da Ordem de Início dos 

serviços, que será emitida pelo Prefeito do Município. 

11.3) Os serviços deverão ser executados no local designado para a execução da obra 

constante do Projeto Básico e seus anexos, acompanhados pela Equipe de Fiscalização 

designada pela Prefeitura Municipal de Orobó. 

11.4) A obra/serviço será recebida após inspeção física e de qualidade feita pela Equipe de 

Fiscalização, para comprovação da adequação do objeto aos termos contratuais, 

observadas as obrigações da contratada dispostas no Artigo 69 da Lei Federal n.º 8.666, de 

21/06/93. 
 

12) DO CONTRATO 

12.1) Antes da assinatura do contrato, a PREFEITURA DE OROBÓ poderá exigir do licitante 

vencedor documentação complementar que se fizer necessária, em conformidade com a 

legislação vigente; 

12.2) Homologado e adjudicado o objeto da presente licitação, será o licitante vencedor 

notificado para que, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, assine o contrato, cuja Minuta 

segue juntamente com este Edital como Anexo VIII; 

12.3) O não comparecimento do licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo 

estipulado na notificação, a sua recusa em assiná-lo, ou a não apresentação dos 

documentos complementares que forem solicitados, determinará a perda de seu direito à 

contratação, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas; 

12.4) O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual período, 

quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela PREFEITURA DE OROBÓ; 

12.5) Verificado o descrito nos itens 12.3 e 12.4, poderá a PREFEITURA convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições de preços propostos pelo 1º classificado, ou revogar a licitação; 

12.6) A empresa contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou as supressões que se fizerem na obra, objeto desta licitação, até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

12.7) O preço estipulado no contrato poderá sofrer alterações, quando ocorrer acréscimos 

ou supressões de serviços, por conveniência da PREFEITURA, respeitando-se os limites 

previstos na legislação em vigor. 
 

13) DA VIGÊNCIA DA PROPOSTA 

13.1. A Proposta de Preços, elaborada em consonância com o disposto no item 6 do 

presente instrumento convocatório deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

 



 

 

14) DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

14.1) Os recursos orçamentários para atender a despesa com a obra/serviço, objeto desta 

licitação, serão atendidos por Dotação Orçamentária da PREFEITURA, prevista no 

orçamento do exercício de 2022, a seguir descrita: 

 
02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

15.451.2002.2042 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas 

15.452.1015.2043 – Manutenção da Limpeza Publica 

33.90.39.99 – Outros Serviços de Pessoas Jurídicas 
 

15) DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1) O pagamento do valor contratado ocorrerá através de medições mensais. As faturas 

mensais corresponderão ao valor das medições realizadas na obra/serviço, a partir dos 

preços constantes da Planilha Orçamentária – Anexo II. O valor medido será pago no prazo 

de até 10 (dez) dias, contados da data da apresentação da respectiva Nota Fiscal ou 

Fatura, de conformidade com a competente medição e devidamente atestada pela 

Fiscalização da obra/serviço que será nomeada pela PREFEITURA; 

15.2) Os pagamentos serão feitos exclusivamente através de crédito em conta corrente em 

nome da Contratada, mediante prévia informação pela mesma, no julgamento das 

propostas, do número do banco, da conta e da agência em que é correntista; 

15.3) Para atender as normas fixadas Na PREFEITURA, a conta corrente deverá ter como 

titular o mesmo CNPJ que constará do instrumento de contratação e da Nota de Empenho, 

sob pena de não cumprida a exigência, inviabilizar o cadastramento e o futuro 

pagamento. 

15.4) Para o pagamento da parcela referente à primeira medição será exigido da 

CONTRATADA a apresentação de ART do CREA e CEI do INSS relativos à obra. 

 

16) DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

16.1) Os preços propostos serão fixos e os possíveis reajustamentos, quando couberem, 

seguirão a legislação em vigor pertinente. 

 

17) DAS PENALIDADES 

17.1) Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados e, a juízo da 

PREFEITURA, a contratada incorrerá em sanções e multas previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, como segue: 

17.1.1) Pela recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, será 

aplicada a multa de 15% (quinze por cento) do valor do ajuste;  

17.1.2) Pelo atraso injustificado na execução do contrato multa de 0,1% (um décimo por 

cento), sobre o valor da obrigação por dia de atraso. 

17.2) O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos subitens 

17.1.1 e 17.1.2, poderá ser reajustado, caso haja repactuação no valor do contrato; 

17.3) Pela inexecução parcial ou total dos serviços/ajuste, será aplicada a multa 

correspondente de até 20% (vinte por cento), calculada sobre os serviços não entregues ou 

das obrigações não cumpridas; 

17.4) Se a multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela PREFEITURA, ou cobrado judicialmente; 

17.5) As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra; 

17.6) Da aplicação das multas caberão recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

a partir da intimação do ato, dirigidos ao Senhor Prefeito de Orobó, através do Responsável 

pelo Expediente da Secretaria de Obras da Prefeitura. 

 

18) DA FISCALIZAÇÃO 



 

 

18.1) A PREFEITURA, por meio de ato administrativo, designará uma equipe de técnicos para, 

como fiscais, acompanharem e fiscalizarem o andamento dos serviços, aprovarem as 

medições, receberem e atestarem as Notas Fiscais/Fatura. Esses fiscais terão livre acesso às 

instalações onde esteja a contratada, podendo verificar e vistoriar os equipamentos e 

materiais utilizados nos serviços, objeto desta licitação; 

18.2) Na execução da obra/serviço, deverão ser observadas rigorosamente as normas, as 

leis, as recomendações, e as instruções da fiscalização da PREFEITURA, devendo a empresa 

assumir a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, deixando à 

disposição, no local da obra, pessoal e equipamentos necessários para atender e executar 

os serviços contratados, nas condições estabelecidas e de conformidade com as 

exigências do Edital e seus Anexos. 
 

19) DA PLACA 

19.1) Em até 15 (quinze) dias, após assinatura do contrato e contados a partir da data da 

Ordem de Início dos Serviços, a empresa deverá colocar Placa(s) no local da obra/serviço, 

quando solicitada e prevista em Planilha, conforme modelo constante da Planta de 

Execução que será fornecida pela PREFEITURA na assinatura do Contrato, e/ou orientações 

da Fiscalização. 
 

20) DA SUBEMPREITADA 

20.1) É vedada a subempreitada total da obra. Será permitido à contratada subempreitar 

parcialmente os serviços especializados, mediante prévia autorização da PREFEITURA. Em 

qualquer hipótese, a contratada será a responsável perante a PREFEITURA pelos serviços 

subempreitados. 

 
21) DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMISSÍVEIS 

21.1) Dos atos emanados da PREFEITURA, na presente licitação ou por força do contrato, 

caberão impugnação/recursos, obedecidas as disposições da Lei n.º 8.666/93, aplicando-se 

no que couber, o disposto nos Artigos 41 e 109 do mesmo diploma legal; 

21.2) Eventuais impugnações ao Edital e seus anexos será dirigida ao Signatário do Edital e 

no caso de recurso deverá ser dirigido ao Prefeito do Município de Orobó (PE), por 

intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sendo que ambos 

deverão ser entregues mediante protocolo, no prédio sede da Prefeitura, na Av. Estácio 

Coimbra, 19 – Centro - Orobó (PE), de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, vedada a 

sua interposição através de qualquer outra forma. 

 

22) DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

22.1) Após a conclusão da obra/serviço, ela será recebida: 

a) Provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização designado 

pela PREFEITURA, conforme Cláusula 18 do Edital, mediante Termo de Recebimento 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

Contratada; 

b) Definitivamente: por servidor ou comissão designada pelo senhor Prefeito do Município, 

nos termos do Artigo 73 da Lei nº 8.666/93, mediante Termo de Recebimento 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 

que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observadas as obrigações 

da Contratada dispostas no Artigo 69 do mesmo diploma legal. 

 

23) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1) Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém só terá direito 

de usar da palavra, rubricar documentos e consignar recursos o representante da licitante 

que estiver munido de Procuração ou Credencial específica para esta licitação, devendo 

este ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade; 

23.2) A apresentação dos documentos para habilitação implica na aceitação integral 

deste Edital e seus Anexos; 



 

 

23.3) À PREFEITURA DE OROBÓ reserva-se o direito de adjudicar total ou parcialmente o 

objeto licitado, sem que advenha aos proponentes qualquer direito a reivindicação; 

23.4) A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, devendo ser anulada por ilegalidade, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

23.5) As quantidades de serviços/materiais indicadas na Planilha Orçamentária - Anexo II, 

são estimativas, podendo variar para mais ou para menos, sem que dessa variação possa 

decorrer qualquer modificação nos preços propostos, sendo pagas as quantidades 

realmente executadas; 

23.6) É facultada à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da licitação, 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada à licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente da Documentação de Habilitação ou da Proposta Comercial; 

23.7) As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações ou 

submetidos por esta à autoridade superior; 

23.8) As solicitações de esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderão 

ser obtidos, por escrito, através de correspondência dirigida à Comissão Permanente de 

Licitações/Prefeitura Municipal, designada para processar os trabalhos, protocolando o 

pleito na PREFEITURA DE OROBÓ, situada à Av. Estácio Coimbra, 19 - Centro - Orobó –PE, 

Telefone (81) 3636-1156,  e/ou por intermédio de e-mail da Comissão de Licitações, ou seja, 

licitação_orobó@yahoo.com.br  no horário das 8:00 às 12:00 horas, de 2ª a 6ª feira, até o 2 

(segundo) dia anterior à data de que trata o item 1.3 deste Edital. Os esclarecimentos serão 

estendidos a todas as empresas adquirentes do Edital; 

23.9) Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital, ou 

Contrato/Instrumento equivalente vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve 

subordinar-se ao Foro da Comarca de Orobó/PE, com exclusão de qualquer outro Foro. 

 

 

Orobó (PE), 30 de março de 2022. 

 

 

 

 
SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU 

PREFEITO 

mailto:licitação_orobó@yahoo.com.br


 

 

 

 

ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO (Volume Único) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2022 

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

(Preencher em preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

 

 

Eu (nome completo), representante(s) legal(is) da empresa (nome da licitante), interessada 

em participar da licitação em referência realizada pela Prefeitura Municipal de Orobó, 

declaro(amos), sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 

22/11/89 e do inciso V do artigo 27 da Lei n° 8666, de 21/06/93, a (nome da licitante) 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal . 

 

Data e local. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

 

      

PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2022 

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

Ref.: (identificação da licitação)  

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e 

do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .  

............................................ 

(data) 

............................................................  

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ- PE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 

 

Em atendimento à determinação do Edital em seu item 5.2.d, a empresa __________, CNPJ 

nº. _________, com sede a __________, Município de ________, Estado de ______, registrada no 

Conselho Regional de Engenharia do Estado de Pernambuco sob o nº ______, neste ato 

representada pelo seu responsável preposto o Sr ____________, inscrito no RG Nº. ________, e 

no CPF Nº ________, abaixo assinado, declara, para fins de participação no processo 

licitatório nº 019/2022, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, que: 

Visitou o local destinado às instalações objeto da licitação em referência, e que tomou 

ciência das necessidades e dificuldades para a correta execução dos serviços destinados a 

construção objeto da licitação em referência. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 

Orobó-PE, __________ de ___________de ______. 

 

Carimbo, nome e assinatura do 

Secretario de Obras do Município 

 

 



 

 

  

 

PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

CONTRATO Nº       /2022 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OROBÓ (PE) E A EMPRESA ----------------------, 

TENDO COMO OBJETO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO 

ANTIGO LIXÃO NO SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - 

OROBÓ/PE. 

 

 

Aos......... dias do mês de ................do ano de 2022, (dois mil e vinte e dois) de um lado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.294.254/0001-13, com sede à Av. Estácio 

Coimbra, nº 19 - Centro – CEP: 55.745-000, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. SEVERINO LUIZ PEREIRA DE 

ABREU, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Cláudio Aguiar, nº18, Bairro 

Bela vista – Orobó/PE, CEP: 55745-000, portador do RG Nº. 3.832.952 SDS/PE, CPF Nº 

687.445.954-68, no presente ato denominado apenas CONTRATANTE e, do outro lado, a 

empresa ............................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................., estabelecida 

a................................,neste ato representada por seu representante legal, Sr. 

............................(qualificar), portador do RG nº................, CPF nº..................., no uso de 

suas atribuições, e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 

celebrar a presente contratação, com fundamento no disposto no Processo nº 

019/2022, Tomada de PREÇOS nº 001/2022, que é parte integrante deste contrato, 

juntamente com a proposta da Contratada, observadas as disposições contidas na Lei 

nº 8.666/93 atualizada, e ainda consoante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL 

 

1.1. O objeto do presente Termo de consiste na contratação de empresa de engenharia 

para execução dos serviços finais de recuperação da área degradada do antigo Lixão no 

Sítio Tabosa - S/N - Zona rural - Orobó/PE, com fornecimento pela empresa contratada de 

todos os materiais, equipamentos e serviços, bem como de acordo com as exigências e 

condições técnicas descritas no Edital e seus Anexos, e proposta da empresa 

vencedora.  

 

1.2. Integra o presente Contrato, para todos os efeitos legais, a Proposta de Preços da 

empresa vencedora, apresentada nesta Tomada de PREÇOS nº 001/2022. 

1.3. A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação 

exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO 

 



 

 

2.1. A CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, pela execução da obra objeto 

do presente Contrato, o valor global de R$ ..............(...........................). 

 

2.2. O valor acima especificado, já incluso o BDI, compreende todas as despesas 

concernentes à execução da obra, incluindo o fornecimento e instalações dos 

equipamentos, dos materiais e mão-de-obra necessários, bem como todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, prêmios de 

seguro, assistência técnica, benefícios, licenças inerentes à especialidade, tributos, 

taxas e tudo o mais necessário à perfeita e completa execução dos serviços. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1. Os pagamentos pela prestação de serviços serão devidos, observadas as seguintes 

condições: 

a) de conformidade com o cronograma físico-financeiro proposto, e, adimplida a 

obrigação avençada, a Contratada solicitará à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

do Município a respectiva medição; 

b) O pagamento será efetuado num prazo de até 10 (dez) dias após os seguintes 

procedimentos e a apresentação dos documentos: 

b.1.) Relatório de Medição assinado pela fiscalização ou pelo profissional responsável 

da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; 

b.2.) A fiscalização poderá ser feita por empresa contratada pelo Município; 

b.3.) Apresentação da Relação de empregados (incluindo-se os subcontratados); 

b.4.) Apresentação da Relação das empresas subcontratadas; 

b.5.) Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS dos empregados e os 

empregados subcontratados relativos ao período; 

b.6.) Nota Fiscal vistada pelo Secretário de Obras ou pelo seu designado. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

4.1. A despesa com o pagamento da Contratada, no montante de R$ ............. (...........), 

ocorrerá à conta do orçamento do Município, exercício 2022, classificada na dotação:  

 
02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

15.451.2002.2042 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas 

15.452.1015.2043 – Manutenção da Limpeza Publica 

33.90.39.99 – Outros Serviços de Pessoas Jurídicas 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

 

5.1. Devidamente justificado, o contrato é alterável, nas condições previstas na Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E DA ACEITAÇÃO 

 

6.1. O Município fiscalizará a execução da obra contratada, nos termos do artigo 67 da 

Lei nº 8.666/93, podendo para isto valer-se de assessoria ou consultoria de terceiros. 

 



 

 

6.2. A Contratada, quando requisitada, prestará informações e esclarecimentos que 

demonstrem o efetivo cumprimento do compromisso avençado. 

6.3. A fiscalização terá poderes para notificar por escrito a Contratada sobre eventuais 

irregularidades ou falhas verificadas, exigindo-lhe correção, sem que disso implique 

aumento de despesa para o Município. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. São de responsabilidade da Contratada: 

a) a reparação de erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não superior a 

15 (quinze) dias da comunicação do Município de Orobó, sem qualquer ônus adicional; 

b) aceitar acréscimos ou supressões que o Município solicitar, de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial do contrato; 

c) pagar os emolumentos prescritos em Lei e observação de todas as posturas referente 

ao serviço, retirando o alvará para execução dos serviços junto a Secretaria de 

Finanças, informando a data de início e de término da mesma; 

d) obedecer à legislação ambiental; 

e) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam respeito 

aos serviços contratados e a concreta aplicação da legislação em vigor, relativo à 

segurança, higiene e medicina do trabalho; 

f) efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e 

demais despesas e tributos pertinentes à obra; 

g) refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, ou trabalho 

defeituoso, executado de forma insatisfatória ou executado fora das especificações 

técnicas; 

h) manter devidamente registrada em seu quadro de pessoal, todas as pessoas 

envolvidas nos serviços objeto deste edital, devendo apresentar as guias de INSS e FGTS, 

quando do recebimento das parcelas devidas pelo Município, sob pena de rescisão de 

contrato pelo mesmo; 

i) confeccionar e instalar a sinalização necessária conforme especificações do 

Município, estando sujeita a multa a proponente vencedora que não efetuar a 

sinalização solicitada sendo esta uma das condições à liberação da primeira medição; 

j) informar a Secretaria de Obras, com antecedência mínima de 72 horas, para o caso 

da necessidade de interrupção nos serviços básicos; 

k) fornecer placas de obra conforme padrões do Município, que deverá ser fixado no 

local da obra assim que esta for iniciada sendo esta também, uma das condições à 

liberação da primeira medição; 

l) pela contratação do pessoal, fornecendo e obrigando o uso de equipamentos de 

proteção individual a seus empregados e aplicar a legislação referente higiene, 

segurança e medicina do trabalho; 

m) fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto do 

presente edital, por ocasião da assinatura do instrumento contratual. 

n) manter um Engenheiro Civil na obra, que faça parte do corpo técnico da empresa, 

em regime de visitas, durante a vigência desse instrumento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

8.1. Fiscalizar o serviço contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente 

vencedora das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal; 

8.2. Efetuar as medições, mensalmente, a partir da data do efetivo início dos serviços, 

consignado no Diário de Obras; 

8.3. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus 

interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação; 



 

 

8.4. Compete também ao Município, solicitar o afastamento de qualquer profissional 

que não estiver apto às obrigações estabelecidas no contrato ou que não tenha 

comportamento adequado na obra. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. A Contratada estará sujeita à imputação das penalidades abaixo referidas, 

conforme decidir o Prefeito Municipal, em caso de inadimplência contratual: 

a) ADVERTÊNCIA; 

b) MULTA DE MORA, equivalente a 1 % por cento do valor do contrato por dia de atraso 

injustificado na execução da obra; 

c) MULTA equivalente a 10% do valor total do contrato, por descumprimento do 

contrato, que determine a sua rescisão, ou no caso de rescisão pela Contratada, sem 

justo motivo; 

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do direito de licitar ou de contratar com o Município pelo 

prazo de 02 (dois) anos; 

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública até que seja promovida a sua reabilitação perante o Prefeito Municipal, a ser 

concedido caso a Contratada ressarça o Município por prejuízos eventualmente 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior. 

9.2. As multas poderão ser cominadas de forma cumulativa. 

9.3. O valor das multas aplicadas será deduzido do valor da caução, de créditos a que 

tenha direito a Contratada junto ao Município, ou cobrado administrativa ou 

judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

10.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94; 

b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, 

com as consequências previstas na cláusula nona; 

c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 

conveniência da Administração; 

d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei n° 

8.666/93, alterada pela Lei n° 8. 883/94; 

e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, alterada 

pela Lei n° 8.883/94, sem que haja culpa da proponente vencedora será esta ressarcida 

dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

f) a rescisão do presente contrato, de que trata o inciso I do artigo 78, acarretará as 

consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93, alterada 

pela Lei n° 8. 883/94. 

10.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a rescisão 

importará em: 

a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e seus órgãos 

descentralizados, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade quando a VENCEDORA, sem justa causa, não cumprir 

as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo 

do Município. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, 

assegurado a defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a 

extensão do dano efetivo ou potencial.  



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS 

 

11.1. O prazo para execução das obras objeto do presente contrato será de 01(mês) 

improrrogável, salvo por comprovado motivo de força maior, a contar da Ordem de 

Serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO: 

 

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Orobó(PE), com prevalência sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para adoção de quaisquer medidas judiciais, 

pertinentes ao presente contrato. 

 

Por concordarem com os seus termos, este ajuste é assinado pelas partes contratantes, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que, igualmente, o 

assinam. 

 

Orobó (PE), em xxxxx de xxxx de 2022. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Autoridade competente 

CONTRATANTE   

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                                                            

    CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

Nome: ______________________________________________ 

CPF: _______________________________________ 

 

 

 

 

Nome: ______________________________________________ 

CPF: _______________________________________



 

 

ANEXO VI 

 

 
PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2022 

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________  Nome da Empresa  (CNPJ) ___________, com sito à 

(endereço completo ________________________________________________, Declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e 

contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores). 

 

 

 

 

 

Local e Data _________________, ____ de ___________ de _____ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ- PE 

 

RECEBIMENTO DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para dos serviços finais de recuperação 

da área degradada do antigo Lixão no Sítio Tabosa - s/n - Zona rural - Orobó/PE, com 

fornecimento pela empresa contratada de todos os materiais, equipamentos e serviços, 

bem como de acordo com as exigências e condições técnicas descritas no Edital e seus 
Anexos. 

 

 

Nome da Licitante: 

CNPJ:  

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:  

Pessoa p/contato: 

E-mail:  

 

 

Recebido: 

 

Recebi o Edital da Tomada de Preço nº. 001/2022. 

 

Em ___/ ____ /_______ 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Carimbo e assinatura do Responsável 

 



 

 

ANEXO VIII - MODELO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO  

NAS VEDAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006  

 

 

 

 
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 

 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ- PE 

 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

................................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ................. .........., por 

intermédio de seu representante legal, Sr (ª) .................................................................., 

portador(a) do CPF nº ..................................... e da Carteira de Identidade 
nº..............................., DECLARA, para fins de obtenção dos benefícios da Lei Complementar 

123/2006, não estar incurso em nenhuma das vedações do § 4º, do art. 3º da referida Lei. 

 

 

 

 

__________, ___ de _______ de _____. 

 

 

 

 

 

___(nome(s) e assinatura do(s) responsável(eis) pela proponente)___ 
___(nome da proponente/carimbo)___ 
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1. APRESENTAÇÃO 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal do Orobó/ PE apresenta o Projeto Básico dos Serviços finais de 

recuperação da área degradada do antigo Lixão de Orobó / PE, localizado no Sítio Tabosa, 

s/n, Zona Rural de Orobó / PE (coordenadas do local: -7.762767, -35.609264). 

 

A proposta consiste nos serviços de recuperação da área degradada no antigo Lixão 

ainda pendentes, pois boa parte dos serviços previstos no PRAD (em anexo) já foram 

realizados pela própria Prefeitura de Orobó. 

 

De fato, o terreno do antigo lixão de Orobó, desativado em dezembro/2020, possui uma 

área de 1,29ha. No início de 2021, foi elaborado o Plano de Recuperação da Área Degradada 

(PRAD), de autoria do engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental Dayvison José Nunes do 

Nascimento. 

 

O plano prevê várias metas, sendo que algumas delas já foram superadas através de 

ações da Prefeitura com suas equipes próprias, por execução direta. O presente orçamento 

visa a contemplação das metas ainda pendentes de execução, a saber: a limpeza superficial e 

aterramento de resíduos e o reflorestamento da área. A sinalização de proibição de acesso 

está sendo prevista novamente porque vândalos retiraram parte das placas instaladas. 

 

A intervenção financeiramente mais onerosa consiste no aterro geral do terreno, 
estimado com espessura média de 20cm, para recobrir o restante dos resíduos ainda visíveis. 
Todo o material de aterro será trazido da jazida pertencente à Prefeitura, localizada no Sítio 
Orodongo, na margem da Rodovia PE-088, distante 10,7km do terreno. A intervenção de 
reflorestamento consiste no plantio de 1.394 mudas de espécies nativas regionais, a exemplo 
do ipê ou jurema (definição posterior a cargo da Secretaria de Agricultura). 

 

A seguir, apresentaremos o projeto em volume único, contendo plantas, memorial 

descritivo, especificações, orçamento e cronograma, bem como demais documentos 

pertinentes. 
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3.1 RESUMO DO PROJETO 

 

PROJETO:  Serviços finais de recuperação da área degradada do antigo Lixão de Orobó 

 

LOCALIZAÇÃO:  Sítio Tabosa, s/n, Zona Rural, Orobó / PE 

 

EMPREENDEDOR: Prefeitura Municipal de Orobó/PE (Recursos Próprios) 

 

POPULAÇÃO BENEFICIADA: Urbana e Rural 

 

VALOR DO EMPREENDIMENTO:  R$ 126.357,14 
 

ÁREA DE INTERVENÇÃO:  12.900,00 m² 
 

VALOR POR METRO QUADRADO:  R$ 9,80/ m² 
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4. Informações sobre o Município de Orobó / PE 
 
Geografia 
 

Localiza-se a uma latitude 07º44'42" sul e a uma longitude 35º36'08" oeste, limitando 
Ao norte, Estado da Paraíba, a sul Bom Jardim-PE, a leste, Machados e São Vicente Férrer, e a 
oeste com Surubim-PE, com distancia da capital de 86,46Km, estando a uma altitude de 415 
metros. Sua população Censo 2010 era de 22.878 habitantes. 

Possui uma área de 138,66km². Tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição, e 
sua festa é comemorada tradicionalmente no dia 8 de dezembro 
 
História 
 

Os primeiros povoadores da localidade procederam do município de Paul d`Alho, 
destacando-se entre eles, o cidadão Manoel José de Aguiar, cujo tronco descende numerosa 
família. 

Inicialmente a região chamou-se "Olho d`Águas das Bêstas", nome originado pelo fato 
de os primeiros criadores mandaram seus trabalhadores dar água as bêstas no Ôlho d`água 
ali existentes.  

O segundo topônimo foi motivado em face dos incêndios que se verificaram nas 
proximidades da referida fonte, ficando, portanto, conhecida por "Queimadas". Para evitar-
se a duplicidade de topônimo foi adotado o nome do riacho Orobó que tem nascente no local. 
 
Gentílico: orobense ou oroboara 
 
Formação Administrativa 
 

Elevado à categoria de vila com a denominação de Queimadas, pelas leis municipais nº 
21, de 07-12-1914 e 47, de 16-12-1925. 

Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Queimadas, 
pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, desmembrado de Bom Jardim. Constituído do 
Distritos sede. Instalada em 01-01-1929. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído 
de 4 Distritos: Queimadas, Chã do Rocha, Machados e Umbuzeiro. Assim permanecendo em 
divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 
09-12-1938, o Distritos de Chã do Rocha passou a denominar-se Itapira. No quadro fixado para 
vigorar no período de 1939-1944, o município é constituído de 3 Distritos: Queimadas, Itapira 
ex-Chão do Rocha e Umbuzeiro ex-Umburetama. Menos o Distritos de Machados, sendo seu 
território anexado ao município de Bom Jardim. 

Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o município de Queimadas passou a 
denominar-se Orobó e o Distritos de Umbuzeiro a denominar-se Umburetama. Pelo mesmo 
decreto-lei o Distritos de Itapira voltou a denominar-se Chã do Rocha. Em divisão territorial 
datada de I-VII-1960, o município é constituído de 3 Distritos: Orobó, Chã do Rocha ex-Itapira 
e Umburetama ex-Umbuzeiro. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 
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Alteração toponímica municipal de Queimadas para Orobó foi alterado pelo decreto-
lei estadual nº 952, de 31-12-1938. O Município passou a denominar-se “Orobó”, devido à 
existência de outro município na Bahia com o nome de Queimadas. 
 
Fonte: IBGE 
 
Relevo 
 

O município de Orobó situa-se no Planalto da Borborema, formada por maciços e 
outeiros altos. A altitude varia de 650 a 1.000 metros. O relevo é geralmente movimentado, 
com vales profundos e estreitos dissecados. Os solos variam com a altitude: 

 
• Superfícies suave onduladas a onduladas: ocorrem os Planossolos, de profundidade 
média, ótima drenagem, ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média; ocorrem 
também os solos Podzólicos profundos, argilosos, e de fertilidade natural média a alta; 
 
• Nas elevações: ocorrem os solos Litólicos, rasos, argilosos e de fertilidade natural 
média; 
 
• Vales dos rios e riachos: ocorrem os Planossolos, de média profundidade, 
imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, moderadamente ácidos, fertilidade 
natural alta e problemas de sais. 
 

Ocorrem ainda afloramentos de rochas 
 
Vegetação 
 

A vegetação nativa é composta por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, próprias 
das áreas agrestes. 
 
Hidrografia 
 

O município de Orobó está situado nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Goiana. 
Seus principais tributários são os rios Orobó e Tracunhaém, além dos riachos: da Inveja e Gado 
Bravo.  
 

Os principais cursos d´água são temporários. A Barragem do Escuro, localizada na 
comunidade rural de Àgua Branca é o principal reservatório da região. 
 
Aspectos sócio-econômicos 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDH-M é de 0,612, o que situa o 
município em 103o no ranking estadual e em 4452º no nacional. 
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5.1 – MEMORIAL DESCRITIVO 
 
O presente Memorial Descritivo tem como objetivo apresentar o Projeto Básico dos 

Serviços finais de recuperação da área degradada do antigo Lixão de Orobó / PE, localizado 
no Sítio Tabosa, Zona Rural, Orobó/PE, cuja propriedade é da Prefeitura Municipal de Orobó. 

 

A proposta consiste nos serviços de recuperação da área degradada no antigo Lixão 

ainda pendentes, pois boa parte dos serviços previstos no PRAD (em anexo) já foram 

realizados pela própria Prefeitura de Orobó. 

 

De fato, o terreno do antigo lixão de Orobó, desativado em dezembro/2020, possui uma 

área de 1,29ha. No início de 2021, foi elaborado o Plano de Recuperação da Área Degradada 

(PRAD), de autoria do engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental Dayvison José Nunes do 

Nascimento. 

 

O plano prevê várias metas, sendo que algumas delas já foram superadas através de 

ações da Prefeitura com suas equipes próprias, por execução direta. O presente orçamento 

visa a contemplação das metas ainda pendentes de execução, a saber: a limpeza superficial e 

aterramento de resíduos e o reflorestamento da área. A sinalização de proibição de acesso 

está sendo prevista novamente porque vândalos retiraram parte das placas instaladas. 

 

A intervenção financeiramente mais onerosa consiste no aterro geral do terreno, 
estimado com espessura média de 20cm, para recobrir o restante dos resíduos ainda visíveis. 
Todo o material de aterro será trazido da jazida pertencente à Prefeitura, localizada no Sítio 
Orodongo, na margem da Rodovia PE-088, distante 10,7km do terreno. A intervenção de 
reflorestamento consiste no plantio de 1.394 mudas de espécies nativas regionais, a exemplo 
do ipê ou jurema (definição posterior a cargo da Secretaria de Agricultura). 
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5.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Este capítulo apresentará as especificações técnicas para o Projeto Básico dos Serviços 

finais de recuperação da área degradada do antigo Lixão de Orobó / PE, localizado no Sítio 

Tabosa, Zona Rural, Orobó/PE. 

 
A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas nos 

diversos projetos, assim como as recomendações das Normas Técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 
Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer 

as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas 
atividades ou etapas da construção e também definir através de fabricantes e marcas os 
produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados 
obtidos, assegurar um controle permanente e o melhor padrão de qualidade. 

 
Todos os serviços deverão ser executados segundo estas especificações e 

metodologias e materiais descritos no Projeto Básico, bem como qualquer norma técnica 
específica em vigor, e ainda de acordo com as leis e normas de segurança do trabalho. 

 
Será sempre suposto que este documento é de total conhecimento da empresa 

encarregada pela construção. 
 
 

5.2.1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1. Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, deverão atender 
ao exigido nas presentes especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da FISCALIZAÇÃO, 
e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material. 
 
2. Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos 
ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela FISCALIZAÇÃO e só assim tomada 
em consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e pagas ou 
deduzidas, com base nos preços unitários de contrato. 
 
3. Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no 
contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 
 
4. O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de 
todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução 
das obras. 
 
5. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que difira 
do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização 
escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo o 
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EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra 
comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra. 
 
6. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição 
de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente 
poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 
 
7. O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados 
pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação atinente 
ao assunto. 
 
8. O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e 
localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos. 
 
9. Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e 
serem adequados aos fins a que serão destinados. 
 
10. Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais não 
destinados à mesma. 
 
11. A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e 
recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO. 
 
12. As estradas de acesso por ventura necessárias serão abertas e conservadas pelo 
EMPREITEIRO. 
 
13. Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais 
necessários à administração e condução das obras. 
 
14. O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e 
Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. 
 
15. A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade e se possível do próprio 
município que no qual será executada a obra, de modo a permitir uma perfeita execução dos 
serviços e um acabamento esmerado dos mesmos. 
 
16. Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar. 
 
17. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados periodicamente, ensaios qualitativos 
dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas. 
 
18. O EMPREITEIRO deverá elaborar para fins de acompanhamento semanal da execução da 
obra, um Cronograma Físico de Barras para as diversas etapas da construção. 
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19. Deverá existir, obrigatoriamente, no escritório da obra um LIVRO de OCORRÊNCIAS, onde 
serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo EMPREITEIRO, o andamento e as ocorrências 
notáveis da obra.  
 
20. Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos 
serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas 
especificações. 

 
O Projeto Básico contendo Especificações Técnicas e Orçamento Quantitativo foi 

elaborado sob responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Orobó. A CONTRATADA, ao 
aceitar os projetos, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pela execução, salvo se 
comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta hipótese deverão 
apresentar a FISCALIZAÇÃO as modificações necessárias, as quais serão examinadas pelo 
Departamento de Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execução. 

 
O caráter geralista das especificações abaixo é devido ao fato de se utilizarem tabelas 

oficiais para a elaboração do orçamento básico da obra, de modo que cumulativamente se 
aplicam ao projeto em questão as disposições dos Cadernos de Encargos do SINAPI aplicáveis 
aos serviços oriundos dessa tabela, da mesma forma que as especificações da EMLURB e 
SEINFRA relativa aos itens obtidos dessas tabelas, respectivamente, deverão ser também 
respeitadas pela CONTRATADA. 

 
Em todos os casos, na ausência de informações ou restando dúvidas, a empresa 

executora deverá consultar a equipe de fiscalização, que providenciará os detalhamentos 
necessários para a realização dos serviços previstos, com vistas à conclusão da obra dentro do 
escopo do projeto, e em totais condições de segurança. 

 
 

5.2.2 ESPECIFICAÇÕES 
 
PLACA DE OBRA 
 
Antes do início de qualquer trabalho deverá ser instalada a placa de obra, no padrão 

municipal, nas dimensões de LxH=2,00x1,00m. A placa deverá ser em chapa de aço 
galvanizado, adesivada ou pintada, e estruturada em madeira e/ou aço, sendo instalada em 
local indicado pela Prefeitura de Orobó. 

 
Método construtivo: 
- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensões indicadas no projeto, 

estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metálica. 
- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrão municipal, com informações da 

obra a serem disponibilizadas pela Prefeitura Municipal. 
- Instalação dos suportes da placa, em número mínimo de 03, com madeira de lei com 

seção mínima de 10x15cm, ou estrutura metálica apropriada. 
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- Fixação da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no terreno com 
no mínimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo que fique 
completamente firme e segura. 

 
Critério de medição: pela área do painel da placa (m²) 

 
 

TRABALHOS EM TERRA 
 
 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS 
 
O serviço contempla as manobras do carregamento do material (já cortado, em 

estoque) na Piçarreira do Município, e as manobras de descarga do solo no terreno do antigo 
lixão, com caminhão basculante de 10m³ ou 14m³. 

 
Método construtivo: 
- Carga com escavadeira hidráulica, admitido alternativamente com pá carregadeira. 
- Descarga com o próprio caminhão basculante, mediante basculamento. 
 
Critério de medição: pelo volume de solo transportado (m³) 
 
 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

 
O serviço contempla o transporte do material desde a Piçarreira do Município (no Sítio 

Orodongo) até o local do antigo lixão, perfazendo uma distância média de transporte (DMT) 
de 10,7km. 
 

Método construtivo: 
- Transporte do solo carregado na jazida até o local da obra. 

 
Critério de medição: pelo momento de transporte, isto é, volume transportado vezes 

distância de transporte (m³ x km) 
 
 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 

 
O serviço contempla espalhamento do material transportado dentro da área do antigo 

lixão, de modo a recobrir todos os resíduos ainda visíveis no local, onde se estima uma 
espessura média de 20cm. 
 

Método construtivo: 
- Transporte do solo carregado na jazida até o local da obra. 

 
Critério de medição: pelo volume de solo espalhado (m³) 
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REFLORESTAMENTO 

 
PLANTIO DE ÁRVORE NATIVA/REGIONAL 
 
O serviço contempla o preparo das valas e plantio de mudas arbóreas de espécies 

regionais, com altura do fuste de 30 a 80cm. 
 
Método construtivo: 
- Preparo das covas com aproximadamente 30cm de diâmetro, com barro de jardim e 

esterco bovino curtido. 
- Plantio das mudas nas espécies definidas pela Administração, com fuste mínimo de 

30cm de altura. 
 
Critério de medição: pela quantidade de mudas plantadas (un) 

 
 

DIVERSOS 
 

PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA E ARAMES FARPADOS 
 
Serão instalados dois portões de acesso ao terreno, que deverão ficar fechados com 

correntes e cadeados. 
 
Método construtivo: 
- Os portões consistem no mesmo padrão das cercas de arame farpado, mas sem o 

chumbamento dos mourões no solo. 
 
Critério de medição: pelo comprimento dos portões instalados (m) 

 
 

PLACAS DE PROIBIÇÃO DE ACESSO 
 
Serão implantadas placas de proibição de acesso e avisos sobre a interdição da área, 

em chapa galvanizada adesivada ou pintada, conforme inscrições orientadas no PRAD. 
 
Método construtivo: 
- Mesma metodologia construtiva da placa de obra. 
 
Critério de medição: pela área dos painéis das placas (m²) 
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6. ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS 
QUANTITATIVOS, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI 
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6. ORÇAMENTO 
 

O orçamento básico do projeto de Serviços finais de recuperação da área degradada 

do antigo Lixão de Orobó / PE contém o custo global do empreendimento e o demonstrativo 

do valor orçado, por serviço e atividade, totalizando a importância de R$ 126.357,14 (cento e 

vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) 

 
No valor global apresentado estão incluídos todos os custos decorrentes de mão-de-

obra, encargos sociais, materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e 
impostos; não cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras. 
 

Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na 
localidade, sendo pesquisados nas tabelas de preços SINAPI-PE de Dezembro/2021 e SICRO-
DNIT de Julho/2021, todas SEM Desoneração, por esta ter se mostrado a opção mais 
econômica para a Administração. O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado foi de 
20,00% (vinte por cento). 
 

Todos os custos foram obtidos de tabelas de preços não desoneradas, com taxa de 
encargos sociais horistas de composição de encargos sociais padrão SINAPI-CAIXA para o 
Estado de Pernambuco, sem desoneração). 
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6.1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
  



OBRA: SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE OROBÓ / PE
LOCAL: SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ / PE --- COORDENADAS: -7.762767, -35.609264
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO-2021 E SICRO-PE JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO, BDI=20%
DATA: JANEIRO/2022

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.
CUSTO UNIT. 

S/BDI
V. UNIT. 
C/ BDI

V. TOTAL
C/ BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 540,00
1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2

2,00 225,00 270,00 540,00

2.0 TRABALHOS EM TERRA 80.320,56
2.1 SINAPI 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

2.580,00 5,40 6,48 16.718,40
2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

27.606,00 1,80 2,16 59.628,96
2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

AF_11/2019
M3

2.580,00 1,28 1,54 3.973,20

3.0 REFLORESTAMENTO 39.282,92
3.1 Composição 001 PLANTIO DE ÁRVORE NATIVA/REGIONAL COM ALTURA DE MUDA DE

0,30 A 0,80 M, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA E O PREPARO
DA COVA

UN

1.394,00 23,48 28,18 39.282,92

4.0 DIVERSOS 6.213,66
4.1 SINAPI 101205 PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM,

COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M

6,00 38,01 45,61 273,66
4.2 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2

22,00 225,00 270,00 5.940,00

126.357,14TOTAL GERAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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6.2 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
 
  



OBRA: SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE OROBÓ / PE
LOCAL: SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ / PE --- COORDENADAS: -7.762767, -35.609264
DATA: JANEIRO/2022

1º QUINZENA 2ª QUINZENA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 540,00 540,00
100,00%

2.0 TRABALHOS EM TERRA 80.320,56 80.320,56
100,00%

3.0 REFLORESTAMENTO 39.282,92 39.282,92
100,00%

4.0 DIVERSOS 6.213,66 6.213,66
100,00%

126.357,14
100,00%

80.860,56     45.496,58       
63,99% 36,01%

80.860,56     126.357,14     
63,99% 100,00%

TOTAL GERAL R$ 126.357,14

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA SERVIÇO
TOTAL ETAPA 

(R$)
QUINZENA/ DESEMBOLSO

TOTAL (R$):

TOTAIS PARCIAIS

TOTAIS ACUMULADOS
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6.3 MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 

 
 
  



OBRA: SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE OROBÓ / PE
LOCAL: SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ / PE --- COORDENADAS: -7.762767, -35.609264
DATA: JANEIRO/2022

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2

Placa de Obra no Padrão da Prefeitura Municipal 2,00 1,00 2,00

Total item 1.1 2,00

2.0 TRABALHOS EM TERRA

2.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

Carga do solo na Piçarreira e descarga do solo no local Volume (m³)
2.580,00 2.580,00

Total item 2.1 2.580,00

2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

Transporte do solo de aterro da Piçarreira até o local Volume (m³) D.M.T. (km)
2.580,00 10,70 27.606,00

Total item 2.2 27.606,00

2.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_11/2019

M3

Espalhamento do solo no terreno do antigo lixão Área (m²) esp.média (m)
12.900,00 0,20 2.580,00

Total item 2.3 2.580,00

3.0 REFLORESTAMENTO

3.1 PLANTIO DE ÁRVORE NATIVA/REGIONAL COM ALTURA DE MUDA
DE 0,30 A 0,80 M, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA E O
PREPARO DA COVA

UN

Reflorestamento
plantio grade 3mx3m - 1 muda a cada 10m² aproximadamente 1.394,00 1.394,00

Total item 3.1 1.394,00

4.0 DIVERSOS

4.1 PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM,
COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M

2 portões com 3m cada 2,00 3,00 6,00

Total item 4.1 6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
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OBRA: SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE OROBÓ / PE
LOCAL: SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ / PE --- COORDENADAS: -7.762767, -35.609264
DATA: JANEIRO/2022

ITEM DESCRIÇÃO UN. TAXA COMP. LARG. ALTURA TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO

4.2 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2

Placas de informação de proibição de acesso 11,00 2,00 1,00 22,00

Total item 4.2 22,00
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6.4 COMPOSIÇÕES DE CUSTO COMPLEMENTARES 
 
  



OBRA: SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE OROBÓ / PE
LOCAL: SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ / PE --- COORDENADAS: -7.762767, -35.609264
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE DEZEMBRO-2021 E SICRO-PE JULHO/2021 - SEM DESONERAÇÃO
DATA: JANEIRO/2022

 Código de referência (origem dos coeficientes da composição): 

 Unidade: UN
 Quantidade: 1,00

Fonte Código  Composição  Unidade  Coeficiente 
 Custo

Unitário 
 Custo
Total 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72720 18,19 13,22
SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18180 21,77 3,95
SICRO M0073 MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M UN 1,00000 6,31 6,31

 Total            23,48 

 SEM DESONERAÇÂO 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE ÁRVORE NATIVA/REGIONAL COM ALTURA DE MUDA DE 0,30 A 0,80 M

COMPOSIÇÃO 001

SINAPI-PE 98510 (JANEIRO/2022)

 Discriminação do código de referência:  

PLANTIO DE ÁRVORE NATIVA/REGIONAL COM
ALTURA DE MUDA DE 0,30 A 0,80 M, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DA MUDA E O PREPARO DA
COVA

 Custo 
Unitário: R$ 23,48
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6.5 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI 
 
  



OBRA: SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE OROBÓ / PE
LOCAL: SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ / PE --- COORDENADAS: -7.762767, -35.609264
DATA: JANEIRO/2022

DESCRIÇÃO SIGLA VALOR (*)

Taxa de rateio da Administração Central AC 4,28%

Taxa de Despesas Financeiras DF 1,02%

Taxa de Risco R 0,50%

Taxa de Seguro e Taxa de Garantia S + G 0,32%

COFINS COFINS 3,00%
ISS (**) ISS 2,00%
PIS PIS 0,65%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) I 5,65%

Taxa de Lucro L 6,64%

BDI Resultante 20,00%

Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:

Obs.: 

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE TERRAPLENAGEM

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO

(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.

(**) A alíquota de ISS no Município de Orobó/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. 
Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre
os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
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6.6 COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
  



HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A TOTAL 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
B2 Feriados 4,33 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,90 0,69
B4 13º Salário 10,83 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,18 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 7,26 5,58

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
B TOTAL 44,49 15,34

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,84 3,56
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08
C3 Férias Indenizadas 6,59 4,19
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,85 3,70
C5 Indenização Adicional 0,37 0,29
C TOTAL 15,75 11,82

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,37 5,65

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 
e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,31

D TOTAL 16,79 5,96

113,83 69,92

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL GERAL (A+B+C+D)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO

(FONTE: SINAPI DEZEMBRO/2021)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE LIXO DE OROBÓ/PE
LOCAL: RODOVIA PE-088 - SÍTIO ORODONGO - S/N - OROBÓ / PE
DATA: DEZEMBRO/2021
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7.0 ANEXOS 
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7.1 PLANTAS DO PROJETO 
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DMT da Piçarreira Orodongo até o terreno (aprox. 10,7km) 
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7.2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO PROJETO 
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Foto 001: vista atual do terreno (18/01/2022) 

 

 
Foto 002: vista atual do terreno (18/01/2022) 
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Foto 003: vista atual do terreno (18/01/2022) 

 

 
Foto 004: vista atual do terreno (18/01/2022) 
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7.3 ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART’S – 
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7.4 DECLARAÇÕES 
  



 
 
 
 
Orobó, 24 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
OBRA: SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO 

LOCAL: SÍTIO TABOSA – S/N – ZONA RURAL DE OROBÓ / PE 
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DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins que o projeto técnico da obra de SERVIÇOS 

FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE OROBÓ / PE, 

encontra-se APROVADO pela Secretaria Municipal de Obras, estando de acordo com 

legislação aplicável e normas técnicas vigentes. 

 
 
 
 

______________________________ 
Marcos Severino de Lima 

Secretário Municipal de Obras 
 
 
 

______________________________ 
Severino Luiz Pereira de Abreu 

Prefeito 
  



 
 
 
 
Orobó, 24 de janeiro de 2022. 
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LOCAL: SÍTIO TABOSA – S/N – ZONA RURAL DE OROBÓ / PE 
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DECLARAÇÃO REF. DESONERAÇÃO 
 
 
 

Declaramos para os devidos fins, que a opção de orçamento básico mais 

econômica para a Administração Pública com relação ao projeto da obra em questão é 

SEM DESONERAÇÃO, conforme demonstrado na Planilha Comparativa em anexo. 

 
 
 
 

______________________________ 
José Carlos de Araújo Souza 
Engenheiro Orçamentista 

 
 
 

______________________________ 
Severino Luiz Pereira de Abreu 

Prefeito 



OBRA: SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO DE OROBÓ / PE
LOCAL: SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ / PE --- COORDENADAS: -7.762767, -35.609264
DATA: JANEIRO/2022

VALOR TOTAL DO 
PROJETO

BDI REFERENCIAL ADOTADO
(dentro da faixa referencial do Acórdão 

2622/2013, com tributos locais)

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS 
(padrão SINAPI Pernambuco)

ORÇAMENTO 
COM DESONERAÇÃO

R$ 127.404,58 26,01% (com CPRB) 84,57% (hora), 46,61% (mês)

ORÇAMENTO 
SEM DESONERAÇÃO

R$ 126.357,14 20,00% (sem CPRB) 113,83% (hora), 69,92% (mês) 

CONCLUSÃO:
A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: SEM DESONERAÇÃO

RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS  ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
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7.5 DIVERSOS 
 







 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ – PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) PELA ATIVIDADE DO 

LIXÃO 

 

 

 

 

 

 

1ª Edição 

 

 

 

 

 

 

OROBÓ – PE 

2020 



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

 

CNPJ: 10.294.254/0001-13 

Avenida Governador Estácio Coimbra, 19, Centro, Orobó, PE, CEP 55.745-000 

Telefone: (81) 3656-1156 / 3656-1146 

E-mail: pmorobo@hotmail.com 

 

Cleber José de Aguiar da Silva 

Prefeito Municipal 

 

Severino Luiz Pereira de Abreu 

Vice-Prefeito Municipal 

 

 

 

 

  



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

 

DEDANT SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 18.122.938/0001-40 

Registro no CREA: 345987-0 

Rua Rio de Janeiro, 77, Liberdade, Campina Grande, PE, CEP: 58.414-080 

Telefone: (83) 99830-9631 / 98897-7794 

E-mail: dedant@outlook.com 

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 

Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Engenheiro Civil 

Responsável Técnico – RNP CREA nº 161518453-8 

Representante Legal – CPF nº 090.077.794-00 

 



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

Autoria registrada © 2021 

 

Disponível para consulta na Prefeitura Municipal de Orobó 

Tiragem: 3 cópias 

Impresso no Brasil 

 

PROFISSIONAL QUE PARTICIPOU DA ELABORAÇÃO DO PRAD 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 

DEDANT Serviços & Engenharia Ltda. 

ART registrada no CREA:  

▪ N°: PB20210352018 

▪ Chave de acesso:  

 

 

 



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

Sumário 

LISTA DE FIGURAS _______________________________________________________ 7 

LISTA DE QUADROS _____________________________________________________ 8 

LISTA DE TABELAS _______________________________________________________ 9 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS __________________________________________ 10 

APRESENTAÇÃO ________________________________________________________ 12 

1 INTRODUÇÃO ______________________________________________________ 14 

2 OBJETIVOS _________________________________________________________ 17 

2.1 Objetivo geral _________________________________________________________ 17 

2.2 Objetivos específicos ___________________________________________________ 17 

3 ABORDAGEM METODOLÓGICA ________________________________________ 18 

3.1 Serviços ______________________________________________________________ 18 

3.2 Teoria ________________________________________________________________ 19 

3.3 Caracterização da área _________________________________________________ 19 

3.4 Definição de ações mitigatórias _________________________________________ 20 

4 Orobó – aspectos gerais _____________________________________________ 21 

4.1 Geografia_____________________________________________________________ 21 

4.2 População ___________________________________________________________ 22 

4.3 Infraestrutura _________________________________________________________ 22 

4.4 Meio ambiente _______________________________________________________ 23 

5 MEMORIAL DE CÁLCULOS _____________________________________________ 28 

6 MEMORIAL DESCRITIVO ______________________________________________ 31 

6.1 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos _______________________________ 31 

6.2 Área do vazadouro a céu aberto ________________________________________ 33 

7 PROGNÓSTICO _____________________________________________________ 41 

8 METAS E AÇÕES DE RECUPERAÇÃO _____________________________________ 42 

8.1 Interdição da área ____________________________________________________ 42 

8.2 Interrupção da deposição descontrolada de resíduos _______________________ 42 

8.3 Contratação de aterro sanitário _________________________________________ 43 

8.4 Manutenção da cerca _________________________________________________ 43 

8.5 Retirada de animais ___________________________________________________ 44 

8.6 Execução de vala para deposição de resíduos_____________________________ 45 

8.7 Interrupção/fiscalização de queimadas ___________________________________ 46 



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

8.8 Limpeza da mata anexa _______________________________________________ 46 

8.9 Limpeza da superfície da área e aterramento de resíduos ____________________ 46 

8.10 Reflorestamento ______________________________________________________ 48 

8.11 Selagem da (s) vala (s) _________________________________________________ 52 

8.12 Monitoramento _______________________________________________________ 53 

Interrupção/fiscalização de queimadas ________________________________________ 54 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS _____________________________________________ 55 

REFERÊNCIAS __________________________________________________________ 57 

ANEXOS ______________________________________________________________ 59 

 

  



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Município de Orobó destacado em mapa de Pernambuco............20 

Figura 2. Geologia do Município de Orobó...........................................................23 

Figura 3. Composição gravimétrica dos RSU de Orobó.......................................28 

Figura 4. Composição gravimétrica dos RSU de Orobó.......................................29 

Figura 5. Imagem de satélite da área do lixão de Orobó....................................33 

Figura 6. Imagem de satélite mostrando o caminho da sede até a área do 

lixão............................................................................................................................34 

Figura 7. Topografia da área do lixão de Orobó...................................................35 

Figura 8. Detalhamento do lixão antes das ações de recuperação..................36 

Figura 9. Vistas gerais da área do antigo lixão.......................................................37 

Figura 10. Placa de interdição da atividade do lixão...........................................41 

Figura 11. Placa proibitiva de acesso à área de recuperação...........................43 

Figura 12. Detalhamento de vala para deposição de resíduos..........................44 

Figura 13. Esquema da área em recuperação.....................................................46 

Figura 14. Agave e angico.......................................................................................48 

Figura 15. Avelós e barriguda..................................................................................49 

Figura 16. Canafístula e catingueira.......................................................................49 

Figura 17. Craibeira e jurema...................................................................................49 

Figura 18. Macambira de flecha e marmeleiro.....................................................50 

Figura 19. Detalhamento da área em recuperação após plantio de mudas...51 

 

 

 



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1. Cronograma de atividades de elaboração do PRAD.....................17  



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Cronograma de ações imediatas/emergenciais de controle e 

remediação de área degradada..........................................................................53 

 

 

  



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba 

CadÚnico – Cadastro Único 

COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento 

CONIAPE – Consórcio Público Intermunicipal do Agreste de Pernambuco e 

Fronteiras 

CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente 

EPI – equipamento de proteção individual 

FUNASA – Fundação Nacional da Saúde  

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH-M – índice de desenvolvimento humano municipal 

kg – quilograma 

kg/dia – quilograma por dia 

kg/hab.dia – quilograma por habitante por dia  

kg/m³ - quilograma por metro cúbico 

km – quilômetro 

km² – quilômetro quadrado 

M – massa 

m³ - metros cúbicos 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

PBF - Programa Bolsa Família 

PE – peso específico 

PERS – Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

PIGIRS – Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

PNSB – Pesquisa Nacional do Saneamento Básico 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada  

QGIS – Quantum Gis 

RCC – resíduos de construção civil 

RLP – resíduos de limpeza pública 

ROP – resíduos orgânicos putrescíveis 

RSD – resíduos sólidos domésticos 

RSU - resíduos sólidos urbanos 

SIAB – Sistema de Informação Atenção Básica  

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente 



  

 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

V – volume 



APRESENTAÇÃO 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

APRESENTAÇÃO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal n° 12.305, de 

02 de agosto de 2010, e regulamentada pelo Decreto n° 7.404, de 23 de 

dezembro de 2010, estabelece obrigações para geradores de resíduos, bem 

como orienta sobre como desenvolver ações efetivas para gestão ou 

gerenciamento, preferencialmente de forma a integrar toda a cadeia e 

convergir em um tratamento e/ou destinação final, do material, 

ambientalmente adequado (s). 

Este documento é intitulado de Plano de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) e observa e considera os números e variáveis quantitativos e 

qualitativos referentes a prática de deposição inadequada de resíduos no 

meio ambiente, especificamente em área da zona rural do Município de 

Orobó.  

A confecção do PRAD foi realizada com base em um trabalho de 

observação, coleta de dados e estudos, que geraram um diagnóstico sobre 

cada a área, possibilitando determinar metas, com as metodologias 

necessárias para alcança-las, e os resultados esperados após a implantação 

do mesmo. O levantamento de campo foi realizado por profissionais 

capacitados na área, coordenados por um engenheiro sanitarista e 

ambiental, baseados nas normas técnicas e conceitos científicos existentes, 

documentados e publicados.  

Com base neste documento, ferramenta de apoio técnico a ser utilizada pela 

administração municipal com vista à adequada gestão da área utilizada 

como destinação final de RSU, pode-se concluir que a implantação do PRAD 

não apenas livrará os responsáveis pela prática de sanções judiciais, pois trará 

benefícios ambientais, sociais e econômicos ao município e, principalmente, 

às pessoas direta e indiretamente ligadas ao local. 

A estrutura textual segue a ordem lógica de apresentação, listagem de 

objetivos, explanação da metodologia de trabalho, caracterização sucinta 

do município, memorial de cálculos, memorial descritivo da problemática, 
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prognósticos com metas para alcance de cenário (s) adequado (s) e 

cronograma de implantação, até a sua conclusão. 

O documento deverá ser apreciado por órgãos de competência ambiental 

para aprovação. 

 

Abílio José Procópio Queiroz 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre a problemática dos resíduos sólidos urbanos (RSU), que é tida 

como algo de difícil solução entre as ações do saneamento básico, 

principalmente em países emergentes como o Brasil, o problema dos “lixões” 

é, talvez, o mais sério. Nesses países, o meio ambiente é diretamente afetado 

pela irracionalidade com que os seres humanos tratam o solo, a água e o ar, 

causando a sua degradação e provocando impactos de natureza social e 

econômica, problemas vistos principalmente na deposição final dos resíduos 

nessas áreas. 

O presente memorial tem por objetivo a apresentação do Plano de 

Recuperação de Área Degradada para solucionar os problemas decorrentes 

da atividade de deposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) na área onde foi 

operado o vazadouro a céu aberto (lixão) do Município pernambucano de 

Orobó. 

Orobó é um município localizado na mesorregião Agreste, Microrregião 

Médio Capibaribe do estado de Pernambuco, em região de clima semiárido. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2020), este 

possui uma população estimada de 23.935 habitantes, sendo 35,9% na zona 

urbana e 64,1% na zona rural, e situa-se a 127,4 km da capital do estado – 

Recife – e a 390 m acima do nível do mar, fazendo limite com os Municípios 

Bom Jardim, Machados e São Vicente Ferrer, do Pernambuco, e Umbuzeiro e 

Natuba, do estado da Paraíba.  

Assim como na grande maioria dos municípios de localização 

aproximada e de porte semelhante, Orobó ainda não faz uma gestão 

sustentável dos RSU produzidos pela população, assim não atendendo às 

exigências da Lei Federal 12.305 de 2010 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e, por este motivo, está sujeito a penalidades baseadas nesse 

objeto legal. 

Segundo a pesquisa anual realizada pela Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (ABRELPE), “Entre 2017 e 2018, a 
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geração de RSU no Brasil aumentou quase 1% e chegou a 216.629 toneladas 

diárias. Como a população também cresceu no período (0,40%), a geração 

per capita teve elevação um pouco menor (0,39%)” (ABRELPE, 2019). Esse é 

um dado importante, pois confirma a expectativa geral da sociedade por 

uma queda, em virtude de campanhas publicitárias e práticas educativas 

que incentivam a redução da geração. 

A Região Nordeste do Brasil reproduz a característica de redução da 

produção de RSU e aumento da população, em que a primeira é acelerada 

– sendo esse um dado representativo, embora não signifique um 

comportamento uniforme entre todas as cidades. Esse fato não se repete 

uniformemente no estado de Pernambuco, onde se localiza a cidade de 

Orobó, sede do município de mesmo nome, objeto de estudo deste trabalho. 

A produção de RSU é uma atividade inevitável, porém dar o tratamento 

e a destinação final adequada, podendo antes ser trabalhada a redução do 

volume produzido na fonte, são ações obrigatórias. 

Entre os destinos mais prováveis dos RSU, no Brasil, dois têm em comum 

apenas o local de deposição dos mesmos: o solo. 

A Pesquisa Nacional do Saneamento Básico (PNSB) de 2008 usa como 

definição de lixão ou vazadouro a céu aberto “Local utilizado para disposição 

do lixo, em bruto, sobre o terreno, sem qualquer cuidado ou técnica especial. 

O vazadouro a céu aberto caracteriza-se pela falta de medidas de proteção 

ao meio ambiente ou à saúde pública” (IBGE, 2010). 

Para aterro sanitário, a PNSB 2008 utiliza a definição:  

 

“Instalação de destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos através de sua adequada disposição no solo, sob 

controles técnico e operacional permanentes, de modo a 

que nem os resíduos, nem seus efluentes líquidos e gasosos, 

venham a causar danos à saúde pública e/ou ao meio 

ambiente. Para tanto, o aterro sanitário deverá ser 

localizado, projetado, instalado, operado e monitorado 
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em conformidade com a legislação ambiental vigente e 

com as normas técnicas oficiais que regem essa matéria” 

(IBGE, 2010). 

 

Com base nas definições citadas, é perceptível que para o meio 

ambiente não há destinação final de RSU pior que um lixão, haja vista que a 

única ação realizada nesse local é o lançamento da carga de resíduos na 

forma em que foi coletado, sendo assim ponto de partida de diversos 

problemas ambientais e de saúde pública. 

A atividade de um lixão é altamente degradante e, com a 

obrigatoriedade de extinção dos mesmos por vias legais e racionais, deve-se 

tratar as áreas onde os mesmos se instalavam e o PRAD é o instrumento de 

norteamento das ações. 

Este documento teve sua elaboração impulsionada pelo interesse do 

poder público municipal em fazer uma gestão pública respeitosa ao meio 

ambiente e para atendimento de exigências do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Agência Estadual 

de Meio Ambiente (CPRH). 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a situação da área do lixão de Orobó e elaborar o Plano de 

Recuperação de Área Degradada pela atividade nesta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Com base no disposto nas exigências legais, o trabalho propõe-se a: 

 

 Caracterizar, em termos geográficos e ambientais, a área do 

lixão; 

 Diagnosticar a situação da área que é utilizada como destinação 

final dos resíduos sólidos urbanos; 

 Destacar os principais problemas sociais, econômicos e 

ambientais encontrados em decorrência da atividade; 

 Elaborar o Plano de Recuperação de Área Degradada, 

indicando as ações para recuperação da área e reinserção da mesma 

nas características das áreas em seu entorno, com sugestões para uso 

futuro no mesmo fim destas; 

 Destacar os principais benefícios que a implementação do Plano 

de Recuperação de Área Degradada trará, quando implantado, à 

sociedade em questão, nos âmbitos social e econômico, e ambiental. 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

3.1 Serviços 

 

A elaboração do PRAD foi dividida em uma sequência lógica das 

atividades necessárias ao desenvolvimento.  

As fases básicas da elaboração foram: preparação (1ª fase), que 

comportou o levantamento de documentos essenciais e a pesquisa 

bibliográfica; planejamento (2ª fase), onde foram definidas as atividades a 

serem realizadas em uma ordem cronológica; diagnóstico (3ª fase), que 

compreendeu as visitas técnicas e a apresentação de todas as informações 

sobre a atual situação da área do lixão, a partir dos dados coletados e das 

observações em campo; determinação das ações mitigatórias e seus prazos 

(4ª fase), com base na observação dos impactos e grau de degradação e 

nas técnicas que permitem a recuperação de uma área com características 

semelhantes; e documentação (5ª fase), com entrega do produto final ao 

governo municipal. 

O cronograma de elaboração do PRAD está apresentado, 

sucintamente, no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Cronograma de atividades de elaboração do PRAD. 

Fase Período Atividades desenvolvidas 

1ª Dezembro/20 Levantamento de documentação essencial e 

pesquisas bibliográficas 

2ª Dezembro/20 Determinação dos prazos para conclusão de cada 

etapa 

Coleta de dados essenciais ao trabalho 

3ª Dezembro/20 Análise da consistência dos dados coletados e 

tradução destes em informações 

Apresentação dos resultados das pesquisas de campo 

Formação do banco de dados e de imagens  

4ª Dezembro/20 

– Janeiro/21 

Determinação das ações para solucionar os impactos 

diagnosticados 

Estabelecimento de cronograma de execução 

5ª Janeiro/21 Documentação do PRAD 
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As etapas de execução do PRAD são dispostas separadamente, da 

seguinte forma: implementação (1ª fase), onde a prefeitura, como 

responsável pelo mesmo, fará deste um documento a ser seguido sem desvios; 

execução (2ª fase), que será definida pelas ações colocadas como 

mitigatórias de impactos, seguindo as técnicas propostas e cumprindo os 

prazos estabelecidos; e desdobramento e manutenção (3ª fase), fazendo 

acompanhamento e modificações que se façam necessárias para a plena 

recuperação das áreas.  

 

3.2 Teoria 

 

O instrumento metodológico que serviu de apoio para a elaboração do 

PRAD foi a consulta a várias fontes de pesquisa científica, sendo essa em 

materiais impressos e por meio eletrônico. A bibliografia consultada constituiu 

o embasamento teórico sobre o tema abordado, para uma análise crítica e 

consistente da situação e para promoção de algumas discussões relevantes. 

As definições utilizadas são, principalmente, de legislações ambientais, 

manuais da FUNASA e trabalhos científicos da área da Engenharia Sanitária e 

Ambiental, incluindo livros. 

 

3.3 Caracterização da área 

 

A primeira fonte de informações acerca da área foi o arquivo da 

Prefeitura Municipal de Orobó, coletando documentos que tratam desta. 

A consulta ao banco de dados do IBGE também foi importante para 

obtenção de informações indispensáveis ao trabalho não disponíveis na 

literatura consultada. 

Foram buscados, na grande rede de computadores, dados disponíveis 

sobre aspectos ambientais, de grande importância para caracterização geral 

da área, bem como imagens e mapas que ilustram/caracterizam esta 

localidade. 
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Para auxiliar nessa caracterização, um levantamento de campo, na 

área onde se aloca a desativada unidade de deposição de resíduos foi feito, 

captando coordenadas geográficas dos vértices da área e de pontos de 

referência destas, capturando imagens e a observando os problemas 

ambientais mais evidentes nessas. 

Aplicativos computacionais foram utilizados para confecção de mapas, 

ilustração de informações e edição e diagramação do documento. 

 

3.4 Definição de ações mitigatórias 

 

As informações obtidas no levantamento de campo foram analisadas 

em conjunto e, com isso, foi caracterizado o vazadouro a céu aberto 

encerrado. 

As ações foram definidas pela equipe de elaboração do PRAD, com 

base no que impõem as legislações, e seus prazos para implantação definidos 

pela equipe de elaboração e o prefeito e secretário a que competem os 

serviços, obedecendo também as possibilidades orçamentárias. 

Esse documento torna-se, então, um instrumento estratégico e 

converte-se numa ação de governo.
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4 Orobó – aspectos gerais 

 

4.1 Geografia 

 

Figura 1. Município de Orobó destacado em mapa de Pernambuco. 

 

Fonte: IBGE (2018). 

 

O município de Orobó é localizado na mesorregião Agreste e 

microrregião Médio Capibaribe, do estado de Pernambuco, identificado pelo 

código 2609709. Sua área é de 138,662 km², representando 0,1413% do estado, 

0,0089% da região Nordeste e 0,0016% de todo o território brasileiro. Este faz 

parte da bacia hidrográfica do Rio Goiana. 

A sede do município, nas coordenadas 07°44’53,28” S e 35°36’13,39” O, 

dista 127,4 km da capital, sendo o acesso feito, a partir de Recife, pelas 

rodovias BR-232, BR-408, PE-090 e PE-088. O município está inserido na Folha 

SUDENE de Surubim, na escala de 1:100.000, tendo como vizinhos, os 

municípios de Bom Jardim (6,5 km), a sul, Machados (21,2 km) e São Vicente 

Ferrer (51,7 km), a leste, e Casinhas (21,6 km), a oeste, e o estado da Paraíba 

ao norte. 
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4.2 População 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

pelos Censos 2000 e 2010, o Município de Orobó apresentava quantitativos 

populacionais de, respectivamente, 22.475 e 22.878 habitantes e 6.306 

domicílios ocupados, uma média de 3,63 hab./domicílio, com 8.216 (35,9%) 

residindo na zona urbana e 14.649 (64,1%) domiciliados na zona rural, sendo 

49,4% de homens e 51,6% de mulheres, uma diferença numeral de 749 

mulheres a mais. Para o ano de 2020, foi estimado que haveria 22.935 

habitantes, apresentando uma densidade demográfica de 165,4 hab./km², o 

que em 2010 era de 164,99 hab./km². Observa-se que o município possui 

população predominantemente rural, característica vista em parte de 

municípios da região, e teve um aumento populacional de 0,25% entre os anos 

de 2010 e 2020. 

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M) de Orobó é de 

0,610, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil em 2013, 

ocupando a 3.912ª posição no Brasil, sendo os valores das componentes de 

0,545 para renda, 0,787 para longevidade – a que mais contribuiu – e 0,528 

para educação, que por sua vez foi a mais baixa (PNUD, 2013). 

O produto interno bruto (PIB) de Orobó, segundo o relatório “Produto 

Interno Bruto dos Municípios 2018” do IBGE, último lançado, é de R$ 

321.655.350,00, sendo R$ 13.496,22 o PIB per capita dos orobenses.  

A economia do Município de Orobó gira em torno dos setores de 

serviços, responsável por 51,81%, agropecuária, com 46,37% e, por último, a 

indústria com 1,82%. As receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias 

não foram informadas pelos responsáveis (IBGE, 2018). 

Orobó possuía, em 2020, 3.672 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (PBF) e 5.720 integradas ao CAD Único (SIAB, 2020). 

 

4.3 Infraestrutura 
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O Sistemas de Informação Atenção Básica (SIAB) e Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS) oferecem dados sobre moradia e 

saneamento básico, que refletem as condições de salubridade em que vive 

a população de Orobó. 

Orobó possuía, em 2015, 6.930 famílias em 6.924 moradias, sendo 6.874 

(99,28%) construídas em tijolo, 35 (0,5%) em taipa revestida e 15 em taipa não 

revestida (0,22%), segundo SIAB (2017). 

Neste município, são de responsabilidade da Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA) os serviços de abastecimento de 

água potável, em regime de concessão, e da Prefeitura os de esgotamento 

sanitário. No ano de 2015, 3.004 domicílios eram atendidos por rede pública 

de distribuição de água, 3.176 por poço ou nascente e 750 por outras fontes, 

como carros-pipa, por exemplo, sendo nesse mesmo ano, os esgotos 

domésticos de 1.867 residências coletados e lançados inadequadamente, de 

4.240 domicílios destinados a fossas e de 823 lançados a céu aberto (SIAB, 

2017). O SIAB (2017) informa ainda que, no tocante ao tratamento de água, 

em 4.344 casas era feito por filtração, em 132 por fervura e em 1.327 por 

cloração, enquanto em 1.127 não se realizava. 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, por serem 

objetos de trabalho deste documento, serão tratados em sessão específica, 

porém é válido destacar que em 2015, de acordo com o SIAB, 3.289 domicílios 

eram atendidos pela coleta regular e convencional, 1.769 queimavam ou 

enterravam e 1.872 depositavam a céu aberto. 

Em relação à energia elétrica, 6.819 domicílios eram atendidos pela 

rede da Companhia Energética de Pernambuco (CELP) em 2015, ficando 111 

com fornecimento por fonte distinta ou não tendo energia elétrica. 

 

4.4 Meio ambiente 

 

O município está incluído na área geográfica de abrangência do 

semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. 



OROBÓ – ASPECTOS GERAIS 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez 

e o risco de seca. 

Seu clima é caracteristicamente tropical chuvoso com verão seco, com 

estação chuvosa no inverno. O período de chuvas inicia-se entre janeiro e 

fevereiro e se estende até setembro ou outubro, quando no período normal 

de chuvas (Beltrão et al., 2005). 

Orobó, segundo Agência Pernambucana de Água e Clima (APAC) 

(2017), tem precipitação média anual entre 1.150 e 1.300 mm. 

O território do município de Orobó tem sua estrutura geológica bastante 

diversificada e caracterizada, principalmente, pelas unidades 

litoestratigráficas Granitóides indiscriminados, Complexos Surubim-Caroalina, 

Vertentes e Salgadinho, codificadas, respectivamente, como NP3i, MNsc, 

MPve e PPs (Figura 2). 

 

Figura 2. Geologia do Município de Orobó. 

 

Fonte: Beltrão et al. (2005). 

 

Em relação à geomorfologia, segundo o Governo do Estado de 

Pernambuco (GEP) (2017), Orobó fica na unidade “Planalto bastante antigo 
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e erodido, denominado Borborema, que abrange vários sistemas de 

dobramentos lineares que se separam por altos do embasamento, 

relacionados ou não falhas.”. 

O município está inserido na unidade geoambiental do Planalto da 

Borborema, com maciços e outeiros altos, com solos de fertilidade variada, 

predominando entre média e alta. As altitudes da unidade variam entre 650 

e 1.000 metros, sendo a média de altitude em sua sede dada por 410 m. 

Com respeito aos solos, Beltrão et al. (2005) definem que: 

 

“Nas Superfícies suave onduladas a onduladas, ocorrem os 

Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, 

ácidos a moderadamente ácidos e fertilidade natural média e 

ainda os Podzólicos, que são profundos, textura argilosa, e 

fertilidade natural média a alta. Nas elevações ocorrem os solos 

Litólicos, rasos, textura argilosa e fertilidade natural média. Nos 

Vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente 

profundos, imperfeitamente drenados, textura média/argilosa, 

moderadamente ácidos, fertilidade natural alta e problemas de 

sais. Ocorrem ainda Afloramentos de rochas.” (BELTRÃO et al., 

2005). 

 

A vegetação é composta por Floresta subcaducifólica e caducifólica, 

características de áreas agrestes, predominantemente (BELTRÃO et al., 2005). 

O bioma do território é o mesmo da região – caatinga – definido pelo GEP 

(2017) como caatinga hipoxerófila e mata serrana. 

Em relação ao uso e cobertura vegetal, nesse município são 

enquadradas áreas como área de antropismo na zona urbana e 

circunvizinhança, com trechos de caatinga arbustiva arbórea fechada, 

caatinga arbórea fechada e, em menor proporção, caatinga arbustiva 

arbórea aberta. 

No tocante às classes de capacidade de uso das terras, no território 

orobense se encontram características de: terras próprias para culturas 
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permanentes, principalmente pastagem ou reflorestamento; e terras não 

cultivadas com severas limitações para culturas permanentes e 

reflorestamento. 

Orobó tem quase totalidade de seu domínio classificado como “terras 

não aráveis”, com pequenas partes de “terras aráveis de aptidão restrita para 

agricultura irrigada” e outra, pequena, de “terras aráveis de uso especial”, 

seguindo características das vizinhas cidades paraibanas Natuba e 

Umbuzeiro, em classificação dada pela Agência Executiva de Gestão das 

Águas da Paraíba (AESA) (2017). 

Segundo relatórios do IBGE, a fauna possui espécies ameaçadas de 

extinção que são: patinho do Nordeste (Platyrinchus mystaceus niveigularis) e 

flautim marrom (Schiffornis turdinus intermedius), como aves, e tamanduá 

bandeira (Myrmecophaga tridactyla).  

De acordo com o IBGE, conforme já citado anteriormente, Orobó 

encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Goiana, tendo 

como principais tributários os rios Orobó e Tracunhaém e os riachos da Inveja 

e Gado Bravo. 

Os principais cursos d’água no município têm regime de escoamento 

intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico, sendo essa uma 

propriedade geral pelo clima regional. 

O potencial de águas superficiais segue a característica de boa parte 

da região, é baixo, e o município, que tem a adutora que vem de Surubim, se 

encontra com o abastecimento em racionamento. Os principais corpos de 

acumulação são o Açude Gravatá e a Barragem Riacho Escuro. 

No que se refere às águas subterrâneas, segundo Beltrão et al. (2005), 

em Orobó foram cadastrados 45 pontos d’água, sendo 29 poços tubulares 

(65%), 11 poços escavados (cacimba) (24%) e 5 fontes naturais (11%), estando 

18 em terrenos públicos (40%) e 27 em particulares (60%). Do total, oito (18%) 

não tiveram sua finalidade de abastecimento definida, e o restante teve 

como definição 34 "atendimento comunitário" (75%) e 3 “atendimento 

particular” (7%), encontrando-se 36 em operação, 4 paralisados, 4 não 
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instalados e 1 abandonado, com predominância de uso doméstico primário 

(água para beber) (38%) e secundário (água para uso geral) (38%), seguidos 

por 22% para a dessedentação e hidratação de animais, 1% para agricultura 

e 1% para outros usos, o que deve ser porque 100% tem água doce. 
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5 MEMORIAL DE CÁLCULOS 

 

A problematização em questão não deve ser caracterizada apenas 

qualitativamente, mas quantitativamente também. 

Os dados de composição gravimétrica dos RSU, peso específico solto e 

compactado dão números a situação atual e ao que deve ser trabalhado 

na deposição de RSU de Orobó.  

Foi feita uma estimativa com base em dados do IBGE, Panorama da 

ABRELPE e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) de Pernambuco.  

A massa de resíduos sólidos domésticos (RSD), coletada em Orobó, é 

calculada pela equação 1. 

 

𝑄𝑅𝑆𝐷 = 𝑃 𝑥 𝑝𝑅𝑆𝐷 (Equação 1) 

 

onde: 

QRSD = quantidade, P = População e pRSD = produção per capita. 

 

Com P = 22.935 habitantes, considerando todos os geradores do 

município, até os de residências rurais dispersas, e com produção per capita 

pRSD = 1,32 kg/hab.dia, considerando o dado do PERS, 

 

𝑄𝑅𝑆𝐷 = 22.935 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1,32 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎 → 

𝑸𝑹𝑺𝑫 = 𝟑𝟎. 𝟐𝟕𝟒 𝒌𝒈/𝒅𝒊𝒂  

 

A massa de resíduos de limpeza pública (RLP), coletada em Orobó, é 

calculada pela equação 2. 

 

𝑄𝑅𝐿𝑃 = 𝑃 𝑥 𝑝𝑅𝐿𝑃 (Equação 2) 

 

onde: 

QRLP = quantidade, P = População e pRLP = produção per capita. 
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Com o valor de P citado anteriormente, considerando todos os 

geradores do município, até os de residências rurais dispersas, e com 

produção per capita pRSD = 0,087 kg/hab.dia, dado também do PERS, 

 

𝑄𝑅𝐿𝑃 = 22.935 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 0,087 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎 → 

𝑸𝑹𝑳𝑷 = 𝟏. 𝟗𝟗𝟓, 𝟑𝟒 𝒌𝒈/𝒅𝒊𝒂  

 

Assim, com a equação 3 obtém-se o valor da massa de resíduos sólidos 

urbanos gerada diariamente no município. 

 

𝑄𝑅𝑆𝑈 = 𝑄𝑅𝑆𝐷 + 𝑄𝑅𝐿𝑃 (Equação 3) 

𝑄𝑅𝑆𝑈 = 30.274,2 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎 + 1.995,34 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎 → 

𝑸𝑹𝑺𝑼 = 𝟑𝟐. 𝟐𝟔𝟗, 𝟓𝟒 𝒌𝒈/𝒅𝒊𝒂  

 

A composição gravimétrica dos RSU é apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3. Composição gravimétrica dos RSU de Orobó. 

 

Fonte: Governo de Pernambuco (2012). 
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Figura 4. Composição gravimétrica dos RSU de Orobó. 

 

Fonte: CONIAPE (2015). 

 

Com base nas composições gravimétricas apresentadas, pode-se 

afirmar que o potencial para compostagem é elevado, por ter índices de 

matéria orgânica putrescível de cerca de 60% do total, bem como cerca de 

20% de recicláveis. Por outro lado, vê-se que o percentual de resíduos que tem 

como destinação final adequada um aterro sanitário é, demasiadamente, 

baixo, abaixo dos 20% do total. 
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6 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O diagnóstico dos serviços relacionados aos resíduos sólidos executados 

nos municípios é o instrumento base para construção do PRAD, haja vista que 

neste são apresentados os principais problemas e as mais importantes 

potencialidades para implantação da gestão integrada dos resíduos sólidos. 

 

6.1 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

A Prefeitura Municipal é titular pelos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. O pessoal e os equipamentos são da Secretaria 

Municipal de Obras. 

A limpeza urbana compreende os serviços de varrição de vias públicas, 

capinação, roçada, poda de árvores, limpeza e conservação de meios-fios, 

praças e locais de feiras e eventos, fiscalização e limpeza corretiva de terrenos 

baldios e serviços de remoção de resíduos diversos e volumosos. 

O serviço de varrição é realizado manualmente por 30 (trinta) 

funcionários nos 5 dias úteis da semana em 100% dos logradouros públicos 

pavimentados e em dias que sucedem eventos ligados à sua rotina particular. 

São utilizadas vassouras, pás para coletar e carros-de-mão, típicos da 

construção civil, relativamente inadequados, para transportar o que foi 

varrido e coletado até pontos específicos de coleta. EPI são fornecidos para 

o pessoal. 

Os resíduos de limpeza pública (RLP), componente dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU), são gerados nas atividades de limpeza, e tem, segundo o Plano 

Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco, a produção per capita é de 

0,087 quilogramas por habitante a cada dia (kg/hab.dia). Desse modo, são 

gerados 1.995,34 kg/dia de RLP. 

Os serviços de capina, roçada e poda de árvores são realizados 

rotineiramente. Todos são de titularidade da Prefeitura Municipal e o tipo de 
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realização é manual. EPI são fornecidos para o pessoal juntamente com as 

ferramentas (enxadas, facões, tesouras e carro de mão). 

Sobre a ocorrência de acúmulo de resíduos pela cidade, 

principalmente em de terrenos baldios, não são identificados casos, o que 

permite afirmar eficácia da fiscalização e limpeza. 

Há ainda na limpeza pública os serviços de limpeza e pintura de meio 

fio e limpeza de equipamentos de drenagem, realizados nos dias que 

antecedem os eventos relevantes na cidade e nos períodos chuvosos, 

respectivamente. 

As falhas identificadas são de simples resolução e deverão ser corrigidas 

com a implementação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PIGIRS) do Consórcio Público Intermunicipal do Agreste 

Pernambucano e Fronteiras (CONIAPE), do qual faz parte o Município, e/ou 

do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

As atividades de coleta dos RSU são executadas de forma 

convencional, porta a porta, 3 vezes por semana, no mínimo, por funcionários 

da empresa contratada pela Prefeitura, munidos de maquinário e EPI 

fornecidos. 

A execução dos serviços de coleta tem o aspecto de utilizar veículo 

automotor a baixa velocidade – com carroceria inapropriada para esta 

finalidade. 

O acondicionamento dos materiais caracterizados como resíduos 

sólidos domiciliares (RSD), provenientes das residências e de estabelecimentos 

comerciais é feito em sacos plásticos e, quando o volume ou a composição 

destoa do normal, são utilizados recipientes reutilizáveis de plástico ou 

borracha. 

Os RSD têm produção per capita, de acordo com o PERS do Estado de 

Pernambuco, de 1,32 kg/hab.dia. Assim, são coletados 30.274,2 kg/dia de RSD. 

Destaca-se que a totalidade dos RSU (soma de RLP e RSD) da sede e 

distritos é coletada no município. 
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 A composição gravimétrica dos RSU coletados foi apresentada nos 

gráficos da sessão anterior. 

O transporte de resíduos até a área do vazadouro é feito no mesmo 

veículo e pelo mesmo pessoal da coleta. O percurso pela estrada vicinal em 

terra batida totaliza 2.257 m.  

O único tratamento de RSU é caracterizado pela separação realizada 

pelos próprios geradores em suas residências, no caso, com a retirada de 

resíduos orgânicos putrescíveis (ROP) – restos de alimentos e afins – ou resíduo 

molhado para alimentação de animais ou fertilização – de forma inadequada 

por não passarem por compostagem antes –, e pela retirada de parte dos 

recicláveis por catadores informais nas ruas ou na destinação final. 

A destinação final de RSU é, então, de titularidade da Prefeitura 

Municipal de Orobó, sem garantidas quanto a certificações ambientais e 

legais necessárias. 

 

6.2 Área do vazadouro a céu aberto 

 

A Prefeitura Municipal de Orobó teve como depósito dos RSU por vários 

anos uma área particular e arrendada, mas em dezembro de 2020 a atividade 

nesta foi encerrada. 

O lixão tem área total de 1,29 hectares e 522 metros de perímetro e se 

localiza nas coordenadas 7°45’45,96” S e 35°36’33,35” O, a aproximadamente 

1.695 metros em raio do centro da cidade e5 metros da residência rural mais 

próxima (hoje inabitada). 

A Figura 5 traz a imagem de satélite da área do lixão, a Figura 6 mostra 

o caminho da sede municipal até esta área, enquanto a Figura 7 traz a planta 

com a topografia desta. 
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Figura 5. Imagem de satélite da área do lixão de Orobó. 

 

Fonte: Google (2017). 
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Figura 6. Imagem de satélite mostrando caminho da sede até a área do lixão. 

 

Fonte: Google (2017). 
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Figura 7. Topografia da área do lixão de Orobó. 

 

Fonte: QGIS (2017). 
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Analisando a Figura 5, é possível inferir que a área teve mais que 90% de 

sua extensão desmatada, tendo a atividade de deposição de RSU sido 

executada em toda a área, até mesmo na parte com a cobertura vegetal 

nativa natural remanescente. 

Com base na Figura 6, esta área é relativamente alta, quando 

comparada à sede municipal, porém é considerada plana, com curvas de 

nível do terreno variando de 389 a 402 metros – de sudeste para direção 

noroeste, porém com a massa dos resíduos há tanto tempo disposta já 

espalhada e compactada planeando. 

 

Figura 8. Detalhamento do lixão antes das ações de recuperação. 
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A porção da área com hachura cinza caracteriza o volume de resíduos 

existentes na área ou o local de deposição, sendo nesta a ocorrência de 

volumes de resíduos queimados, até mesmo entre as raras árvores 

remanescentes. 

 

Figura 9. Vistas gerais da área do lixão. 
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Analisando as figuras, é possível afirmar que em toda a área são 

encontrados volumes de RSU.  

Uma característica importante é que parte do material já está, 

certamente, estabilizado, pelo longo tempo em que se encontra no local, 

porém, mesmo que suas transformações sejam lentas, a quantidade de 

impactos causados na área é elevada, sendo bons exemplos a 

contaminação do solo pelos componentes e subprodutos dos materiais, pelas 

queimadas e pela lixiviação e o espalhamento de resíduos na mata local 

remanescente e anexa (propriedades vizinhas). 

A área, mesmo com parte limitante com a estrada vicinal cercada, não 

tem garantias de controle de acesso, pois a porteira não é fechada, 

permitindo o acesso clandestino de pessoas, sendo grande a possibilidade de 

problemas diretos a saúde destes causados pelo contato direto com resíduos 

ou pela transmissão por vetores. 

É importante assegurar que a deposição dos resíduos que deveriam ter 

logística reversa assegurada é feita de forma inadequada, bem como de 

resíduos que devem ter destinação diferente de disposição em solo, pois 

ainda são encontrados resíduos especiais, como pneus e lâmpadas, e ainda 

carcaças de animais abatidos.  

Os principais problemas identificados nesta área, diretamente ligados 

aos resíduos, são: espalhamento de resíduos menos densos, como sacos 

plásticos, pelas propriedades vizinhas e na própria área, degradação do solo, 

e, pela topografia e situação, carreamento de resíduos ou seus subprodutos 

nas linhas de drenagem da área, caracterizada pela íngreme barreira 

limitante da área no lado sudeste. É válido destacar, ainda, a falta 

equipamentos de controle de poluição do solo, subsolo, águas superficiais e 

subterrâneas e atmosfera, o que caracteriza um lixão. 

Nessa área, o material que chega é depositado aleatoriamente no 

ponto onde a pilha de resíduos se encontra mais baixa (como aqueles que já 

passaram pela catação feita pelos catadores que frequentam a área 

diariamente ou pelas queimadas), como ilustrado anteriormente, sem 



MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Dayvison José Nunes do Nascimento 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Civil 

RNP CREA 161518453-8 

garantias de periódico reviramento do solo sobre este, não realização de 

queimadas e o fechamento do acesso para pessoas, já que ocorrem 

queimadas criminosas realizada por pessoas não identificadas. 

O problema dessa área se iniciou em período de outra gestão 

municipal, o que infere, de certo modo, que a gestão atual teve interesse para 

solucionar rapidamente. 
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7 PROGNÓSTICO 

 

Firmado no que foi apresentado para esta área onde ainda era 

operado o lixão em dezembro de 2020, que foi desativado ainda no citado 

mês, quando feita a contratação do aterro sanitário da Ecosolo Gestão de 

Resíduos em Campina Grande – PB, e sua situação ambiental atual, o cenário 

de referência para esta área apresentado é único: a área totalmente 

recuperada. 

De acordo com o diagnóstico apresentado, a área utilizada como local 

de deposição já teve alguns problemas ambientais minimizados, quando feita 

a sua interdição, e deve ter estes solucionados, ser gerida adequadamente e 

obter sua regularização ambiental.  
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8 METAS E AÇÕES DE RECUPERAÇÃO 

 

8.1 Interdição da área 

 

A área foi interditada por determinação legal do Gabinete do Prefeito 

garantido a não utilização como lixão.  

A interdição da área deverá ser visualizada em placa com 2,5 metros 

de altura e 4 metros de comprimento (totalizando 10 metros quadrados), 

colocada estrategicamente as margens da rodovia BR-104, especificamente 

no ponto de coordenadas geográficas 7°45'45,01"S e 35°36'34,33"O, conforme 

exemplo da Figura 10. 

 

Figura 10. Placa de interdição da atividade do lixão. 

 

 

8.2 Interrupção da deposição descontrolada de resíduos 

 

A interrupção da atividade do lixão está condicionada a definição de 

uma nova destinação para os resíduos sólidos produzidos pela população 

orobense. 
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A Prefeitura Municipal fez a contratação de empreendimento para 

tratamento ou deposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos 

– aterro sanitário com licenciamento ambiental. A contratação deverá seguir 

a um prazo compatível com a necessidade de adequação da área ou 

instalação de empreendimento adequado para Prefeitura voltar a gerir a 

destinação final do material. 

 

8.3 Contratação de aterro sanitário 

 

A Prefeitura Municipal deverá firmar e manter contrato com Aterro 

Sanitário. 

O empreendimento contratado impreterivelmente deverá possuir todos 

os elementos técnicos essenciais para adequada deposição de resíduos 

sólidos do Município de Orobó, sendo esta uma solução efetiva e que 

continuará até que o Município possua condições de gerir por completo os 

seus resíduos.  

Engenheiro sanitaristas e/ou ambientais são os profissionais indicados 

para assegurar o adequado funcionamento deste empreendimento, 

seguindo as exigências normativas da ABNT e legais do órgão ambiental da 

unidade da federação onde se situa o empreendimento – Superintendência 

de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), se for no estado da Paraíba, 

CPRH, se for em Pernambuco, já que são os estados que apresentam 

empreendimentos com viabilidade técnico-econômica para tal, em termos 

de licenciamento ambiental.  

 

8.4 Manutenção da cerca 

 

A cerca da área deverá passar por vistoria e manutenção em todo seu 

perímetro objetivando o completo fechamento, impedindo o acesso de 

animais e de pessoas desautorizadas até que esta esteja recuperada e tenha 

uma nova finalidade definida.  
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Sendo o cercado dessa misto – parte do tipo popularmente conhecido 

como “faxina”, parte de estacas de madeira com arame farpado e parte de 

postes de concreto com tela/malha de arame – os locais com intervenção 

corretiva seguirão o mesmo padrão encontrado: madeira fina entrelaçada ou 

estacas de algarobeiras ou outro tipo de fonte legal (considerando a 

disponibilidade local), espaçadas em 1,0 m, com arame farpado com oito fios 

espaçados em 15 cm, em média, ou postes de concreto com a tela metálica 

até a sua cota útil máxima. Deve, ainda, ser instalada uma porteira para 

controle de acesso das pessoas que trabalharão nas ações de recuperação, 

bem como daquelas que futuramente utilizarão esta quando autorizada a 

entrada. 

A proibição da entrada de animais e pessoas deverá ser visualizada em 

placas informativas, colocadas à frente da cerca em diversos pontos 

estratégicos do perímetro da área, conforme exemplo da Figura 11, não 

sendo restrito a este modelo. 

 

Figura 11. Placa proibitiva de acesso à área em recuperação. 

 

 

8.5 Retirada de animais 

 

Animais domésticos, eventualmente encontrados no local, devem ser 

retirados da área a fim de preservar a saúde destes e de permitir que o solo e 

a vegetação se reestabeleçam como natural. 
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8.6 Execução de vala para deposição de resíduos  

 

Deverá, preferencialmente, ser executada a escavação mecanizada 

de vala para deposição controlada de resíduos antigos e considerados 

estabilizados, bem como daqueles que forem coletados e a esta destinados. 

A vala projetada deverá ter, preferencialmente, as dimensões detalhadas na 

Figura 12. 

 

Figura 12. Detalhamento de vala para deposição de resíduos. 

 

 

É estimado que a quantidade de resíduos existente e espalhada sobre 

o solo, quando compactada, caberá nessa vala (50 m x 30 m x 3 m), porém 

deverá reproduzido o número de valas que forem necessárias para 

atendimento ao que se propõe – aterrar todos os resíduos remanescentes e o 

volume novo que não tiver como ser catado. 
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8.7 Interrupção/fiscalização de queimadas  

 

Eventos de queimadas de resíduos devem ser proibidos. Quando estes 

forem clandestinos, a Prefeitura Municipal deverá encaminhar caminhão pipa 

ou equipamento afim para apagar as chamas com o lançamento de água 

sobre a massa em chamas. 

 

8.8 Limpeza da mata anexa 

 

Deverá ser realizada a remoção de toda massa de resíduos espalhada 

pela ação dos ventos ou pela água das chuvas e depositada no solo e/ou na 

mata dos terrenos anexos. O trabalho deverá ser manual, com utilização de 

ferramentas para auxilio, quando necessário. 

Em transporte adequado este material deverá ser carregado e 

depositado na vala específica para resíduos antigos, compactado com ajuda 

de ferramentas e aterrado com solo em camadas a fim de evitar novo 

espalhamento. 

 

8.9 Limpeza da superfície da área e aterramento de resíduos 

 

Deverá ser realizada a remoção de toda massa de resíduos espalhada 

pela área e, em seguida, o transporte, deposição e compactação na vala 

que será projetada e executada para essa finalidade.  

Essa ação deverá ser realizada sob supervisão e orientação de 

profissional capacitado, pois no ato deverá ser avaliada cada fração do 

material e a sua destinação definida prontamente. O trabalho será manual, 

com utilização de ferramentas para auxilio, quando forem resíduos menos 

volumosos, e mais leves e mecanizada, com trator e/ou carregadeira, para 

resíduos volumosos. 

Em transporte adequado o material coletado será carregado para 

destino adequado, conforme adotado convencionalmente: fração de RSU 
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antigo irá para a vala de aterramento controlado, compactado com ajuda 

de ferramentas e aterrado com solo em camadas; fração de RCC, solo e 

similares será destinada para regularização de estradas vicinais ou para 

própria construção civil, se houver demanda. 

 

Figura 13. Esquema da área em recuperação. 

 

 

Considera-se que sejam seguidas normas técnicas e legislações 

vigentes em relação às condições que potencialmente propiciam a poluição 

nesta vala, mesmo consideram os resíduos de certo modo estabilizados. 
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8.10 Reflorestamento 

 

A Prefeitura Municipal, enquanto titular e responsável direta, terá que 

buscar, como doações ou as suas expensas, sementes e mudas de árvores de 

espécies nativas, características do bioma Caatinga ou algumas da mata 

atlântica, já que se encontra na zona de transição, para replantio de toda a 

extensão da área. 

Em levantamento de campo foi inventariado o leque de espécies das 

matas remanescente na área e anexa (terrenos vizinhos), o que indicia que 

podem ser plantadas e se adaptarão com facilidade. Destaca-se que na 

região próxima a área que será recuperada a cobertura vegetal 

predominante é caracterizada por gramíneas para pastagem, pois estas são 

usadas na atividade de pecuária. 

São espécies adaptáveis a área: 

 Agave (Agave attenuata): árvore mexicana que se adaptou a 

caatinga brasileira, tem sua melhor forma de plantio na mudança de 

local das pequenas que nascem ao lado das grandes árvores; 

 Angico (Anadenanthera colubrina): adapta-se a solos arenosos e 

cascalhentos. Costuma formar reboleiras. A espécie é recomendada 

para o reflorestamento no semiárido por sua capacidade de estocar 

água nas raízes; 

 Avelós (Euphorbia tirucalli): árvore de fácil adaptação em 

diversos tipos de solos, salienta-se que é uma encontrada no contorno 

da área, e tem sua plantação feita pela introdução de troncos no solo; 

 Barriguda (Ceiba glaziovii): bastante resistente à seca, pois 

acumula água em seu interior; 

 Canafístula (Cassia fistula, L.): possui uma sombra fresca. Durante 

o verão, perde completamente as folhas que, fenadas naturalmente e 

assim como as vagens secas, servem de forragem para bodes, ovelhas 

e gado. De crescimento rápido, tem um papel importante em locais de 

reflorestamento no semiárido; 
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 Catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tui): árvore típica do 

semiárido e de grande valor econômico devido a seus múltiplos usos na 

agricultura familiar. Ela é uma árvore rústica, muito apropriada para 

reflorestamento de áreas degradadas; 

 Craibeira (Tabebuia aurea): o plantio é feito através do 

transplante de mudas de viveiros para o solo, exigindo-se certa umidade 

deste para fácil adaptação; 

 Jurema (Mimosa verrucosa): árvore típica da caatinga, pode ser 

multiplicada através da germinação de sua semente no solo ou 

plantação de mudas; 

 Macambira de flecha(Bromélia laciniosa): espécie de fácil 

plantio, adaptação e reprodução que pode ser fundamental na 

rapidez do crescimento da cobertura vegetal e combate eficaz à 

erosão. 

 Marmeleiro (Croton sonderianus): a principal forma de plantio é 

através da semeadura pela área. 

 

Figura 14. Agave e angico. 
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Figura 15. Avelós e barriguda. 

 

 

Figura 16. Canafístula e catingueira. 

 

 

Figura 17. Craibeira e jurema. 
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Figura 18. Macambira de flecha e marmeleiro. 

 

 

Será necessária a realização de um recobrimento do solo colocado em 

locais com resíduos já aterrados ou queimados na superfície, com algum tipo 

de solo com características de boa fertilização, fazendo o corte da terra antes 

do plantio das espécies supracitadas.  

Recomenda-se a semeadura de algum tipo de capim formador de 

pastagem em áreas de caatinga ou mata atlântica, a exemplo do capim-

buffel (Cenchrus ciliaris).  

Outras espécies que podem ser usadas são Jucá (Caesalpinioideae), 

Imburana de Espinho (Commiphora leptophloeos), Sabiá (Mimosa 

caesalpiniaefolia), Cumaru (Dipteryx odorata), Mororó (Bauhinia cheilantha) e 

Mulungú (Erythrina verna), além de frutiferas 

Entre outras exigências técnicas estão: 

 Corte e fertilização do solo – preferencialmente com composto 

orgânico; 

 Espaçamento regular de 1,0 metro entre cada muda de árvore 

plantada; 

 Irrigação semanal e em horário de baixa incidência de radiação 

solar; 

 Substituição imediata de mudas mortas ou visivelmente 

fragilizadas; e 

 Controle de pragas. 
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Figura 19. Esquema da área em recuperação após plantio de mudas. 

 

 

O reflorestamento será uma ação fundamental no combate à erosão 

do solo degradado e até mesmo do material aterrado. 

 

8.11 Selagem da (s) vala (s) 

 

Deverá ser realizada a selagem da (s) vala (s) após alcance do volume 

útil máximo.  

A ação se caracteriza pela regularização do material depositado, 

sendo colocada uma camada de solo de característica silto-argilosa que 

dará a regularização da superfície. 
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A impermeabilização, que segue o fluxograma da selagem, poderá ser 

feita com solo fortemente argiloso compactado sobre a camada anterior, 

para que sobre esta se faça a drenagem de águas pluviais que prevenirá o 

desgaste da superfície, abertura da vala e posterior arraste do material. 

Os trabalhos de selagem necessitam de ferramentas e maquinário para 

suas execuções, devendo haver supervisão e orientação de profissional 

capacitado, preferencialmente com conhecimentos práticos de manejo de 

solos e drenagem. 

Por ser pouco o volume necessário, com base na situação, o solo pode 

ser buscado na própria área do lixão, não requerendo, assim, licenciar a 

extração em alguma área de empréstimo, e mantendo as características do 

solo local. 

A compactação do solo é indispensável para garantia da qualidade 

da ação. 

 

8.12 Monitoramento 

 

O monitoramento da condição de não poluição da área em 

recuperação deverá ser feito com análises físico-químicas e microbiológicas 

periódicas do solo e das águas que, eventualmente, se acumularem 

superficialmente com afluência da área e subterrâneas, sendo coletadas 

amostras em poços mais próximos desta. 
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Tabela 1. Cronograma de ações imediatas/emergenciais de controle e remediação de área degradada. 

Atividades 

Período 

 2021 2022 2023 

D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N 

Interdição da área X                                    

Interrupção da deposição descontrolada  X                                    

Contratação de aterro sanitário X X                                   

Manutenção da cerca  X X X                                 

Retirada de animais    X                                 

Execução de vala para deposição de resíduos      X X X                              

Interrupção/fiscalização de queimadas     X X X                              

Limpeza da mata anexa      X X X X                            

Limpeza superficial e aterramento de resíduos        X X X X                          

Selagem da (s) vala (s)         X X X X                         

Reflorestamento          X X X X X X                      

Monitoramento  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresenta-se, com este trabalho, o Plano de Recuperação da Área 

Degradada pela atividade de deposição descontrolada de resíduos sólidos 

urbanos no vazadouro a céu aberto do município pernambucano de Orobó. 

É necessário observar que este é um trabalho que visa o atendimento 

às exigências de IBAMA e CPRH, fazendo o Município cumprir cobranças, 

emergencialmente ou em curto prazo, das legislações ambientais vigentes, 

sabendo ainda que este Município busca a deposição de seus RSU em local 

adequado – aterro sanitário. 

Nas condições observadas nesta área, a implementação do PRAD será 

de elevado valor para minimização ou resolução dos problemas ambientais. 

Assim, em decorrência dessa ação, surgirão vários benefícios sociais, 

econômicos e políticos. 

Em âmbito social e econômico, os benefícios podem ser caracterizados 

por: redução de problemas de saúde pública causados por vetores de 

doenças, facilmente encontrados junto aos resíduos, bem como pela 

contaminação decorrente do contato direto com esses; valorização de 

imóveis e terras, pela extinção de odores, causados pelos RSU espalhados, e 

melhorias estético-visuais o que harmoniza a convivência entre os moradores; 

e preservação das características requeridas ao ambiente para criação de 

animais ou plantação de culturas agrícolas. 

Nos aspectos ambientais, os benefícios são gerais, mas podem ser 

resumidos em preservação da qualidade do solo, da água e do ar, porém, 

sendo o uso do solo um fator importante no âmbito sanitário do ambiente, 

toda atividade nele realizada tem reflexo na água ou no ar. Com isso haverá 

preservação da qualidade da água na bacia hidrográfica pelo não arraste 

de RSU em seus córregos; preservação da qualidade do ar pela redução das 

emissões difusas; e preservação da fauna e da flora das áreas mais próximas. 

Contudo, os benefícios já previstos trarão retorno também à gestão 

municipal, na forma de benefícios políticos, pois, quando consumadas as 
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ideias do plano e sendo o mesmo implementado, a cidade passará a ser vista 

como um lugar que tem certa responsabilidade ambiental e social. 

A execução do PRAD deverá seguir o que o documento propõe e 

qualquer alteração deverá ser feita em acordo com o responsável técnico. 
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