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EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 

Sistema de Registro de Preços -SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019 

EDITAL Nº 053/2019. 

A PREFEITURA DE IGUAPE, estabelecida à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070   –  
Porto do  Ribeira – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.550.1 67/0001 - 64 , 
através do Senhor Prefeito, WILSON ALMEIDA LIMA, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS -SRP, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM  ; objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 500 UNIDADES DE 
SANEAMENTO INDIVIDUAIS – (USI) E OBRAS COMPLEMENTARES A SEREM 
IMPLANTADAS EM ÁREAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, NOS AUTOS DO PROCESSO -IC Nº 41.0704.0000092/2010-
0, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, conforme especificação constante do anexo I 
– Termo  de Referência, atendendo aos procedimentos estabelecidos na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar 139, de 10 de novembro de 2011 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto 
de 2014 e Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, de conformidade com os termos e condições 
do presente EDITAL, com as seguintes características: 

a) MODALIDADE: Concorrência Pública nº 001/2.019 

b) TIPO: menor preço por item   

c) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ficha nº055, F.P 15.451.0007.1007, C.E 
3.3.90.39.05 e D.R 01.100.00. 

d) VALOR ESTIMADO: O valor médio global é R$ 4.138.695,00 (quatro milhões, cento e 
trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais.), sendo o valor médio unitário de 
R$ 8.637,39 (oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos). 

 
“- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES nº 01- HABILITAÇÃO e 02- PROPOSTAS, 
até as 09h30m horas do dia 22/11/2019, no Setor de Protocolo, sito à Avenida 
Adhemar de Barros, n.º 1.070– P o rt o d o R i b ei r a – Iguape/SP, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 45.550.167/00 01 – 64.” 

 
 
 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
1.1 – Somente poderão participar da presente licitação empresas que atenderem às 
exigências do Edital. 
 
1.2 – Será vedada a participação de empresas: 
 
1.2.1 - declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
1.2.2 - impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de 
seus órgãos descentralizados; 
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1.2.3 - enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações; 
1.2.4 - sob forma de consórcio. 

 
1.3 – Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes 
deste Edital, das condições gerais e particulares do objeto da licitação e do(s) local (is) onde 
serão executados os serviços, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do 
Contrato. 

 
2 – DA ENTREGA DO EDITAL 
 

2.1  - Quaisquer informações ou esclarecimento relativos a esta licitação, bem como 
cópia deste Edital e seus anexos, serão fornecidos aos interessados, na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, sito à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– P o rt 
o d o R i b ei r a – Iguape/SP, ou pelos fone (13) 3848-6810, ramal 6832, no horário das 
08:30 às 11:30 h. e das 13:30 às 17:30 h , email licitacao@iguape.p.gov.br  e no site desta 
prefeitura www.iguape.sp.gov.br. 
 
3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 
3.1-  - Até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas 
qualquer pessoa, e até 02 (dois) dias úteis à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer licitante, poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório da Licitação, por ofício/petição entregue de forma presencial, no seguinte 
endereço Prefeitura Municipal de Iguape – Seção de Licitações do Depto. Municipal de 
Administração, sito à Avenida Adhemar de Barros, n.º 1.070– Porto do ribeira - Iguape/SP. 

 
4 – DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
4.1 - As propostas deverão ser apresentadas em dois envelopes, fechados  e  
indevassáveis, indicando, na parte externa, o número da licitação, nome do licitante e 
número do envelope. O envelope nº 1 (primeiro) deverá conter a documentação referente à 
"Habilitação" e o envelope nº 2 (segundo) deverá conter a "Proposta Comercial". 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019  
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA ÀS 
10h00m do dia 22/11/2019 . 

 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, Nº 
          FONE/FAX 

EMPRESA 

PROPONENTE  
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019  
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREVISTA PARA ÀS 
10h00m do dia 22/11/2019 . 

 

RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, Nº 
          FONE/FAX 

EMPRESA 

PROPONENTE  
 
 

4.2- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES nº 01- HABILITAÇÃO e 02- PROPOSTAS, até as 
09h 30m horas do dia 22/11/2019, no Setor de Protocolo , sito à Avenida Adhemar de 
Barros, n.º 1.070– P o rt o d o R i b ei r a – Iguape/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
45.550.167/00 01 – 64. 
 4.3-CREDENCIAMENTO: início às 10h00 do dia 22/11/2019. 
 
4.4- TÉRMINO DO CREDENCIAMENTO se dará com a abertura do primeiro Envelope – 
Habilitação , com início previsto para as 10h30. Este horário poderá ser dilatado, desde que 
haja licitantes presentes a serem credenciados. 

 
 

5 – DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO 
 
No envelope referente à habilitação, deverá a licitante apresentar: 

 
5.1 - Prova de HABILITAÇÃO JURÍDICA, através dos seguintes documentos: 
 
5.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

5.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
5.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício. 
 
5.1.4 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, exercendo 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, empregados menores de 18(dezoito) anos e em 
qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, da 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e do Decreto nº 4.358/02. 
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5.2 – Prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, através dos seguintes documentos: 
 
 

a)              - Comprovação de aptidão para desempenho  de  atividade  pertinente  e  
compatível em  características, com o objeto da licitação, que deverá ser apresentada  
através de  no mínimo 01 (uma) certidão, ou atestado fornecido por pessoa jurídica  de  
direito público ou privado, comprovando o fornecimento satisfatório de mercadorias 
semelhantes às licitadas. 

 

b)           - Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo - CAU, em nome do licitante, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e classificação; 

 
c)   - Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional mediante a comprovação de 
que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da 
proposta, profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, nos termos da Resolução218/73do CONFEA e/ouResolução21/2012 do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o qual será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) pela 
execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia e Agronomia – 
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

“A empresa com sede fora do Estado de São Paulo, caso seja declarada 
vencedora do certame, deverá providenciar o visto junto ao CREA/SP e/ou 
CAU/SP como condição indispensável para a assinatura do contrato, nos 
termos da legislação em vigor.” 

 
d) - Relação da equipe técnica que se responsabilizará pelas obras, acompanhada de 
sua qualificação. O interessado deverá relacionar a equipe técnica que se responsabilizará 
pelas obras. 

 
5.3 - Prova de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA, através dos seguintes 

documentos: 

a)                         - Certidão negativa de pedido de recuperação judicial, concordata ou falência, 
expedida pelo distribuidor da sede do(a) proponente, ou execução patrimonial, expedida 
no domicílio do(a) licitante. 

a.1)   - Para empresas que estejam em processo de recuperação judicial, estas 
deverão apresentar, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 
pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico- 
financeira estabelecidos no edital, conforme Súmula nº 50 do TCE/SP. 

SÚMULA Nº 50 –“Em procedimento licitatório, não pode a Administração 
impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das 
quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do 
Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 
sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico 
financeira estabelecidos no edital. ” 
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b)  - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta; 
b.1) Será considerada em boa situação financeira a licitante que demonstrar possuir 
resultado igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero) em cada um dos seguintes índices: 

 

b.1.1) Índice de Liquidez Geral (LG) 
Para o Índice de Liquidez Geral, a empresa deverá demonstrar índice igual ou 
superior a 1,00; 

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo LG = 

------------------------------------------------------------ 
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo  

b.1.2) Índice de Solvência Geral 
(SG) 
Para o Índice de Solvência Geral, a empresa deverá demonstrar índice igual ou 
superior a 1,00; Ativo Total 

SG = --------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
b.1.3) Índice de Liquidez Corrente (LC) 

Para o Índice de Liquidez Corrente, a empresa deverá demonstrar índice 

igual ou superior a 1,00; 

Ativo Circulante 

LC = --------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante 

a)  Caso os índices do item b.1. do edital seja menor que 1,0 (um vírgula 
zero), a licitante deverá comprovar que possui Patrimônio Líquido igual ou superior 
a 10% do Valor estimado da contratação para o certame. 

 
5.4 - Prova de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, através dos 
seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão de 
Tributos Federais; Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa quanto 
a Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade. 
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c) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social ―CNDǁ – Certidão 
Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito – Via Sistema Informativo 
(INTERNET) da Previdência Social (INSS) – dentro do prazo de validade. 

d) As regularidades constantes nas alíneas ―b e ―cǁ poderão ser comprovadas 
concomitantemente através da nova certidão, regulamentada pela Portaria 358 de 
05/09/14 e Decreto 8302 de 04/09/2014. 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio 
ou sede do licitante: pela apresentação da Certidão relativa aos Débitos Municipais 
(mobiliários), dentro do prazo de validade. 

f)  Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio das certidões 
negativas ou positivas com efeitos negativos, referente aos débitos não inscritos, bem como 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Fiscais relativos 
ao ICM/ICMS inscritos  na Dívida Estadual, expedida pela Secretaria de Estado dos 
Negócios da Fazenda, ou certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, 
de 13 de Agosto de 2.010 (Procuradoria Geral do Estado – Coordenadoria da Dívida Ativa); 
ou ainda, Certidão de Isento emitido pela Receita Estadual. 

  
g) Prova  de  Regularidade  relativa  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  
de  Serviço,  do  ―CRFǁ  – Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa 
Econômica Federal, Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de 
Débito dentro do prazo de validade. 
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa – CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DÉBITOS TRABALHISTAS, OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE 
DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) – expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, com 
data de validade de no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. 

 
5.4.1-OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, não possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 
7º da Constituição Federal c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, conforme modelo do ANEXO IV; 
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração Pública de qualquer esfera de Governo. (Modelo ANEXO IV). 
c) Declaração de conhecimento das informações e que aceita todas as condições do 
Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação. (Modelo ANEXO IV) 
d) Indicação do responsável, ou responsáveis que assinarão o Termo de Contrato, com 
a qualificação completa e cargo que ocupa, ou ocupam na empresa (nome, qualificação, 
indicação do cargo, RG, CPF e endereço do representante legal) e, se procurador o 
instrumento de mandato. (Modelo ANEXO  IV) 
e)  Indicação das informações bancárias da conta-corrente da empresa, constando: o nome 
do Banco, Agência e nº da conta corrente / pessoa jurídica (ANEXO IV). 
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5.5- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  
 

5.1- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) 
dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 

5.2- Os documentos deverão, se possível, ser apresentados 
ordenadamente, numerados seqüencialmente por subitem do edital quanto aos 
documentos de habilitação, de modo a facilitar sua análise, e agilizar os trabalhos da 
Comissão. 

 

5.3- Os documentos necessários á habilitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente, ou por servidor da Administração, ou publicação em Órgão da Imprensa 
Oficial, nos termos do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações. e também, 
lei 13.726/2018. 

 
5.6- PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

a) Se a participante for microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para os fins do exercício do direito de preferência de contratação e privilégios 
concedidos pelo disposto nos art. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, com as 
alterações da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011, deverá apresentar 
declaração, a ser elaborada de acordo com o Modelo estabelecido no Anexo IX deste Edital, 
a ser apresentada fora do envelope Proposta. 

b) Para a obtenção dos benefícios referentes à legislação acima 
citada, as licitantes deverão apresentar documentos que comprovem que as mesmas se 
encontram enquadradas no porte de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP). 

c) Entende-se por Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), àquelas enquadradas nos limites determinados no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 139, 
de 10 de novembro de 2011 a saber: 

c.1) no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e Redação dada 
pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011 ) (Produção de efeitos – vide 
art. 7º da Lei Complementar nº 139, de 2011 ); 

c.2) no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 ( quatro milhões , oitocentos mil Reais). Redação 
dada pela f)Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos 
– vide art. 7º da Lei Complementar nº 139, de 2011). 

d)     Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o produto de venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos. 
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e) Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou 
microempresa, devidamente comprovada, deverá apresentar toda a documentação exigida 
nesta cláusula quarta, inclusive as referentes à regularidade fiscal, mesmo que apresente 
alguma restrição, cuja exigência far- se-á apenas para os fins de assinatura do contrato, 
conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006, e com as alterações da Lei 
Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011. 

f) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for comunicado oficialmente de que foi declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

g) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 
1º do art. 44, da LC nº 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
6 – DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

 
6.1- A proposta deverá ser formulada em papel timbrado da empresa 
ou identificada sob qualquer forma de impressão, seguindo o modelo apresentado no 
ANEXO II, constando a modalidade, o número e o objeto desta licitação, nome da empresa 
e seu endereço completo, datilografada ou impressa em apenas uma via, em um só lado 
do papel, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e ser assinada por seu 
representante legal, identificada com o seu nome completo, cargo/função e nº do RG, sob 
pena de ser liminarmente rejeitada. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara, 
concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando as seguintes especificações 
mínimas: 
6.2- Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da abertura do envelope nº 02 – Proposta Comercial. 

6.3- Prazo de início dos serviços que deverá ser de, no máximo, 
05(cinco) dias a contar da data de ciência pela CONTRATADA na A.I.S. Autorização de 
Início dos Serviços, emitida pela fiscalização da CONTRATANTE. 

6.4- Os preços deverão incluir todos os impostos, seguros, taxas, 
contribuições sociais, transporte e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto 
da presente licitação. 

6.5-  O valor total máximo que a Administração se dispõe a pagar é de 
R$ 8.637,39 (oito mil, sesicentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) por unidade 
executada, conforme estimativa prévia de preços apurado no processo administrativo n° 
106/2019. 

 
7 – VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
7.1- O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (DOZE) meses, a partir 
da  data da sua assinatura, durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR não será obrigado a 
contratar o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro 
de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar 
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos  
ao DETENTOR DA ATA, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
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8– DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
8.1- A presente Concorrência Pública será processada e julgada pela 
Comissão de Julgamento de Licitações, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93 e suas posteriores atualizações.  
8.2- Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serão aplicadas, 
no que couberem, as disposições dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, devidamente atualizada (Estatuto das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte). 
 
8.3- Após a entrega dos envelopes pelas LICITANTES, não serão aceitos 
quaisquer adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos 
mesmos, tampouco quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou 
omissões, não podendo os mesmos ser devolvidos após sua entrega. 
 
8.4- No dia, local e horário designados no preâmbulo deste Edital, na 
presença das LICITANTES, a Comissão de Julgamento de Licitações iniciará os 
trabalhos, examinando os envelopes Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO" e Nº 02 - "PROPOSTA 
DE PREÇOS", os quais serão rubricados pela Comissão e pelos representantes 
presentes na sessão, devidamente credenciados. 
 
 8.5- Os documentos contidos nos envelopes Nº 01 - "DOCUMENTAÇÃO" 
serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão de Julgamento de 
Licitações, bem como pelas LICITANTES, através de seus respectivos representantes 
presentes, devidamente credenciados.  
 
8.6- Serão consideradas inabilitadas as LICITANTES que não atenderem ou 
não preencherem as exigências do Edital. 
 
 
8.7- Os envelopes Nº 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS" das LICITANTES 
HABILITADAS serão abertos a seguir e no mesmo local pela Comissão de Julgamento 
de Licitações, desde que haja renúncia expressa de todas as LICITANTES da 
interposição de recursos, de que trata o artigo 109, inciso I, alínea "a ", da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações. Caso contrário, a data da abertura será 
comunicada às mesmas através de publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, Boletim Municipal da Prefeitura do Município de Iguape e afixação no 
Quadro de Atos Oficiais/Avisos da Divisão de Licitações, site oficial da prefeitura 
www.iguape.sp.gov.br, após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo de 
interposição. 
 
8.8- Uma vez abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis 
e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar 
falhas ou omissões, não podendo as mesmas serem devolvidas após a fase de 
habilitação. 
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8.9- As propostas contidas nos envelopes Nº 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 
serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Julgamento de 
Licitações, bem como pelas LICITANTES, através de seus Representantes presentes, já 
credenciados na fase anterior. 
 
8.10- De cada fase da licitação será lavrada Ata circunstanciada, devendo 
toda e qualquer declaração ou impugnação constar obrigatoriamente da mesma. 
 
8.11- Se ocorrer suspensão da(s) sessão(ões) e a(s) mesma(s) não puder(em) 
ser realizada(s) no mesmo dia, a Divisão de Licitações, comunicará às LICITANTES, a 
data para prosseguimento, através de publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, Boletim Municipal da Prefeitura do Município de Iguape, e afixação no 
Quadro de Atos Oficiais/Avisos da Secretaria de Licitações e site oficial da 
prefeitura www.iguape.sp.gov.br. 
 
8.12- É facultado à Comissão de Julgamento de Licitações ou autoridade 
superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documento ou informação. 
 
9– DO PRAZO-INÍCIO E CRONOGRAMA 
 
9.1-  Os contratos decorrentes desta ATA passarão a vigorar a partir das datas das 

suas assinaturas, e os prazos para execução dos serviços e serão contados a partir das 

datas fixadas nas respectivas Ordens de Serviço. 

9.1.2-  -Será encaminhada para a contratada, relação com o(s) endereço(s) 

do(s) locais onde devem ser instaladas as Unidades de Saneamentos Individuais, toda vez 

que a demanda for estabelecida pelo Departamento de Obras e Serviços, e após vistoria, a 

contratada deverá encaminhar para Autorização/ Ordem de Serviço os seguintes 

documentos: 

 Croqui com o Levantamento da área em questão indicando sua localização 

(Coordenadas) e confrontantes; 

 Memoria de cálculo com dimensionamento da USI em questão; 

 Projeto de implantação de USI. 

 Cronograma para a implantação da USI que deverá ser menor ou igual a três 
meses e será avaliado em função da dificuldade de implantação da mesma. 

9.3. Ordem de Serviço: 
9.3.1-  Após a avaliação da documentação descrita no item “9.”, será emitida 

Ordem de Serviço para cada USI individualmente e encaminhada para a ciência da 

contratada, momento a partir do qual o prazo começa a ser contado. 
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9.3.2-  As medições deverão ser realizadas pela Contratada e protocoladas 

junto à fiscalização para conferência, sempre no dia em que foi emitida a ordem de serviço 

à Contratada. Deverão ser entregues além da medição, a memória de cálculo, o relatório 

fotográfico e as folhas do diário de obras para o período da medição, sempre no formato 

fornecido pela Municipalidade. A nota fiscal somente poderá ser emitida após aceite quanto 

à medição apresentada. 
 

10–DO PAGAMENTO  
 
10.1- O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma do 
Departamento de Finanças no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que a referida fatura 
seja entregue no Departamento de Finanças, devidamente atestada pelo Departamento de 
Obras e Serviços. 
 
 10.2- Coincidindo o vencimento das Notas Fiscais/Fatura com sábados, domingos, 
feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente no ORGÃO 
GERENCIADOR, será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, sem quaisquer 
ônus para a mesma. 
 
10.3- Verificada qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o 
ORGÃO GERENCIADOR fará sua devolução, ou solicitará carta de correção, ficando o 
prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua regularização, sem qualquer 
custo adicional para o ORGÃO GERENCIADOR. 
 
 
11- RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
11.1- A LICITANTE VENCEDORA se responsabiliza de forma única por prejuízos 
decorrentes de acidentes do trabalho, eventualmente ocorridos durante a execução dos 
serviços, bem como danos de qualquer natureza causados a terceiros. 
 
11.2.-Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, mão-de-obra, materiais, encargos sociais e trabalhistas, despesas de 
transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.  

 
11.3- Responsabilizar-se por danos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus funcionários, na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo 
ORGÃO GERENCIADOR. 

 
       
           12-    DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  
 
12.1-  A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será gerenciada pelo 
Departamento de Obras e Serviços , a qual caberá:  
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a- Gerenciar a presente Ata de Registro de preços, indicando, sempre que 
solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço e as especificações dos itens registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação. 
 
b- Convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a 
Ata de Registro de Preços e retirada da nota de empenho.  
 
c- Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas 
certidões ou documentos vencidos. 
 
d- Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de 
penalidades.  
 
e- Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar 
sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata.  
 
f- Consultar os fornecedores registrados (observada à ordem de classificação) 
quanto ao interesse na realização dos serviços a outros órgãos da Administração Pública 
que externe a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços. 
 
 
g- Acompanhar a fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na presente Ata de Registro de Preços. 

 
 
13-DAS OBRIGAÇÃOES DA DETENTORA EM RELAÇÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS:  
 
13.1-A DETENTORA obriga-se a:  
 
a- Assinar a Ata de Registro de preços, retirar as respectivas notas de empenhos 
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação. 
 
b- Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas. 
 
c- Fornecer o objeto obedecendo rigorosamente ao disposto no Edital e seus 
Anexos e nesta Ata.  
 
d- Providenciar a imediata correção de deficiência, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo Órgão Gerenciador referente às condições firmadas na presente Ata.  
 
e- Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata.  
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f- Manter durante o prazo de vigência da presente Ata todas as condições de 
habilitação no Edital de Concorrência nº 01/2019.  
 
 
g- Respeitar as condições de execução dos serviços obedecendo rigorosamente ao 
disposto no Anexo 01 – Termo de Referência e anexo II - Proposta de preços.   
 
14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1-  Fica assegurado as licitantes, o direito a todos os recursos admitidos pela Lei 
Federal 8.666/93, e suas atualizações, cabendo ressaltar que, das decisões de habilitação 
ou inabilitação documental, classificação ou desclassificação da Proposta, cabe recurso 
com efeito suspensivo, a ser interposto no prazo disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, protocolados no horário do expediente ao público 
08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas, junto ao Seção de Licitações no Paço Municipal 
da Prefeitura de Iguape, sito à Avenida Adhemar de  Barros,  n.º  1.070–  P ort o do R i b 
ei r a – Iguape/SP; 
 
 
15 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
15.1-  Fica assegurado as licitantes, o direito a todos os recursos admitidos pela 
Lei Federal 8.666/93, e suas atualizações, cabendo ressaltar que, das decisões de 
habilitação ou inabilitação documental, classificação ou desclassificação da Proposta, cabe 
recurso com efeito suspensivo, a ser interposto no prazo disposto no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, protocolados no horário do expediente 
ao público 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30 horas, junto ao Seção de Licitações no 
Paço Municipal da Prefeitura de Iguape, sito à Avenida Adhemar de  Barros,  n.º  1.070–  
P ort o do R i b ei r a – Iguape/SP. 
 
16 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1 - As adjudicatárias serão convocadas pela Prefeitura para no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da convocação, para assinarem as Atas de Registro de Preços, 
podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por 
escrito, durante seu transcurso, por motivo justificado e aceito pela Prefeitura, sob pena 
de decair do direito ao registro de seu preço, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 
87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a critério da Administração. 
 
16.2- - Havendo recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, 
dentro do prazo estabelecido, é facultado a Prefeitura, sem embargo da aplicação das 
penalidades pertinentes, convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 
classificação, e desde que aceitas as condições da primeira classificada. 
 
16.3-  No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a adjudicatária se obriga a 
assinar o Termo de Ciência e Notificação, que estará sujeito à remessa ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, conforme Instrução nº 002/2008 do Tribunal de Contas 
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17-DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

17.1-  A presente ata de registro de preços não poderá sofrer acréscimos nos 
quantitativos fixados pela ata de Registro de Preços, inclusive aquele tratado no §1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.2- O ORGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços, acompanhará a 
evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 
aqueles registrados na Ata. 
 
  
17.3.- Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados 
que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Secretaria de Licitações, 
Compras e Suprimentos, por intermédio do órgão gerenciador de preços.  
 
17.4- Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio 
praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará a DETENTORA da Ata, por escrito, 
redução de preços registrados, de forma a adequá-los aos níveis definidos na Cláusula 
anterior.   
 
 17.5- Caso a DETENTORA da Ata não concorde em reduzir o preço, será 
liberado do compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais 
licitantes, visando igual oportunidade de negociação.  
 
 17.6- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a 
DETENTORA da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
 

a- Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se 
a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e,  
b- Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de 
negociação.  

8.7-Não havendo êxito nas negociações de que tratam as cláusulas anteriores, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

 
 

18-DAS PENALIDADES: 
 
18.1- O não cumprimento das condições estabelecidas neste Edital, e ainda, a 
prática de qualquer transgressão contratual por parte da LICITANTE VENCEDORA, 
sujeitará a mesma nas seguintes sanções: 
 
18.1.1 Advertência por escrito; 
 
18.1.2  Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por transgressão 
cometida, percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) 
desse mesmo valor; 
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18.1.3  Excedido o limite de 10% (dez por cento), a PREFEITURA poderá rescindir 
unilateralmente o contrato e suspender a LICITANTE VENCEDORA de seu cadastro de 
fornecedores, sem prejuízo da multa acima prevista e sem renúncia por parte da 
PREFEITURA das providências legais cabíveis. 
 
18.2 A multa prevista no item 15.1.2, poderá ser descontada das faturas a serem 
pagas à LICITANTE VENCEDORA. 
 
18.3 O não cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a LICITANTE 
VENCEDORA nas demais sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas posteriores atualizações. 

 
19 -  DA RESCISÃO: 
 
19.1-   A PREFEITURA poderá rescindir o presente instrumento nas hipóteses 
previstas nos artigos 77 a 79 da Lei que regula os procedimentos licitatórios (Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações), no que couber, sem que tal ato gere qualquer 
direito à indenização, pela PREFEITURA, também nos seguintes casos: 
 
19.1.1-  Na ocorrência de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do 
contrato; 
 
19.1.2 - Pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais ou pelo seu 
cumprimento irregular; 
 
19.1.3-  Quando, pelas reiteradas impugnações feitas pela PREFEITURA, ficar 
evidenciada a incapacidade da LICITANTE VENCEDORA para dar execução ao contrato 
ou para prosseguir na sua execução: 
 
19.1.4-  Se a LICITANTE VENCEDORA transferir o contrato, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA; 
 
19.1.5 - Por acordo mútuo ou por razões de exclusivo interesse do serviço público. 
 
 
20- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO PELA PREFEITURA 
 
 
20.1  A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços será realizada pelo 
Diretor do Departamento de Obras e Serviços– Sr Rafael de Barros Leite portador do 
CPf nº 256.609.068-85 , os quais providenciarão as anotações, em registro próprio, das 
ocorrências relacionadas com a sua execução e gestão, determinando o que for necessário 
para a regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
 
21.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1-A DETENTORA tem pleno conhecimento de todos os itens e Anexos da Concorrência 
nº 001/2019 - Sistema de Registro de Preços, a eles se obrigando como se neste 
estivessem transcritos. 
 
 
 



Concorrência Pública nº 001/2019 
 

 
 

Avenida Adhemar de Barros , 1.070-Porto do Ribeira –Iguape- SP – CEP 11.920-0000 
 

 
 
22-DO FORO: 
 
  

22.1- As partes elegem o Foro da Comarca de Iguape/SP, para dirimir qualquer 
dúvida em relação ao presente instrumento abrindo mão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
23-DOS ANEXOS: 
 
 
23.1 - São anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
ANEXO I- TERMO DEREFERÊNCIA 
 ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS;  
ANEXO III– MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
ANEXO V- MODELO- CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
ANEXO VI –MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO –
EMPRESA OU EPP.  
ANEXO VII - MINUTA DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 
ANEXO VIII – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 

Iguape, 16 de Outubro de 2019. 

 
 

Rafael de Barros Leite 
Diretor do Departamento de Obras 

 
 
 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 
                                                  Prefeito 

 
 
 

 
 
 
 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 

Celso Luiz Garcia da Silva Junior 
Departamento de Negócios Jurídicos 

Advogado Público Municipal 
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ANEXO 01- TERMO DEREFERÊNCIA 
 

Fornecimento e instalação de USIs (500 unidades sanitárias individuais) 

LOCAL: Diversos locais no município de Iguape/SP. 

 
1. Objetivo 

O presente memorial trata dos serviços necessários para aquisição e instalação de 500 

unidades sanitárias individuais para tratamento de esgoto unifamiliar em diferentes 

locais do Município, de forma a atender populações distantes dos sistemas coletivos 

existentes e em locais que não serão atendidos por rede coletora e estação de tratamento 

de efluentes conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) IC 

nº41.0704.0000092/2010-0. 

2. Recomendações gerais 
a. A fiscalização caberá à Prefeitura Municipal de Iguape; 

b. A Contratada deverá manter no canteiro de obras uma cópia da ART ou RRT do 

responsável técnico da Contratada; 

c. A Contratada é responsável pela segurança do trabalho e do meio ambiente, e está 

obrigada a cumprir toda a legislação vigente, estando sujeita à fiscalização também 

quanto ao cumprimento desta; 

d. A Contratada deve providenciar para seus funcionários, prestadores de serviço e 

visitantes da obra equipamentos de proteção individual conforme preconizar a legislação 

vigente; 

e. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente as especificações 

fornecidas pela fiscalização e pelas normas pertinentes, fundamentalmente as NBRs 

7229/1994, 8160/1999, 8890/1997, 12209/1992 e 13969/1997, cujo conhecimento 

por parte da Contratada é subentendido; 

f. Os materiais só poderão ser empregados após aprovação expressa da fiscalização; 

g. A Contratada deverá fornecer manual de operação do sistema que esclareça, no 

mínimo, os cuidados com os despejos descarregados, o objetivo e procedimento de 

limpeza de cada componente, manobras de desobstrução, solução de problemas e 

procedimento para troca de peças e outras manutenções; 
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h. Poderá ser executado o controle de qualidade baseado nas normas pertinentes de 

todo e qualquer material, componente e serviço que tome parte na execução da obra, através 

de ensaios em corpos de prova e amostras retiradas, por empresa(s) especializada(s), 

idônea(s), contratada(s) pela Contratante, e 

i. Em caso de dúvidas a fiscalização deverá ser consultada e qualquer modificação só poderá 

ser feita após anuência expressa da mesma. 

3. Etapas 

3.1. Serviços Preliminares 
3.1.1. Projeto: 
Será encaminhada para a contratada, relação com o(s) endereço(s) do(s) locais onde devem 

ser instaladas as Unidades de Saneamentos Individuais, toda vez que a demanda for 

estabelecida pelo Departamento de Obras e Serviços, e após vistoria, a contratada deverá 

encaminhar para Autorização/ Ordem de Serviço os seguintes documentos: 

 Croqui com o Levantamento da área em questão indicando sua localização 

(Coordenadas) e confrontantes; 

 Memoria de cálculo com dimensionamento da USI em questão; 

 Projeto de implantação de USI. 

 Cronograma para a implantação da USI que deverá ser menor ou igual a três 
meses e será avaliado em função da dificuldade de implantação da mesma. 

3.1.2. Ordem de Serviço: 
Após a avaliação da documentação descrita no item “3.1.1. Projeto”, será emitida Ordem de 

Serviço para cada USI individualmente e encaminhada para a ciência da contratada, 

momento a partir do qual o prazo começa a ser contado. 

3.1.3. Locação da Obra: 
Trata da locação da USI a ser instalada conforme preconizam as NBRs 7229/1994 e 

13969/1997, da demolição do piso, da escavação e do esgotamento de água necessários 

para instalação da mesma. 

3.2. Sistema de Tratamento 
Contempla a execução do sistema de tratamento em si. Estão previstas uma caixa de  

gordura, uma unidade de tratamento composta por tanque séptico + filtro anaeróbio + 

sumidouro (melhor descrito abaixo), uma caixa de inspeção e dez metros de cano de PVC  

rígido 100 mm da linha esgoto para execução da interligação. 
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A. Tanque séptico: deverá ser cilíndrico, deverá ter volume mínimo de 1.990 l e 

dimensionamento conforme a NBR 7229/1994 para uma família de baixa renda composta 

por até 6 moradores. Deverá ainda possuir identificação do fabricante, da capacidade, do 

intervalo entre limpezas e da normativa aplicável, além de possuir abertura para inspeção, 

desobstrução e remoção do lodo e escuma. 

B. Filtro anaeróbio: aplicado como tratamento complementar, deverá ter volume mínimo 

do leito filtrante de 1.125 l e dimensionamento conforme a NBR 13969/1997. Deverá ainda 

possuir identificação do fabricante, da capacidade e da normativa aplicável, além de 

tubulação de saída de gás e tubo guia para limpeza. 

C. Sumidouro: fará a percolação do efluente tratado no solo, sendo este o responsável 

pela depuração final do efluente por meio de processos físicos e bioquímicos. Deverá possuir 

área de infiltração mínima de 6,0 m2 e dimensionamento análogo ao das valas de infiltração 

previstas na NBR 13969/1997. 

* Serão admitidos o fornecimento de equipamentos que possuam o tanque séptico, filtro 

anaeróbio ou sumidouro integrados em um único equipamento desde que atendam a todos 

os parâmetros especificados. 

* Os equipamentos deverão ser fabricados através do processo de rotomoldagem em 

polietileno com espessura mínima de 6 mm, utilizando em seus processos de fabricação, 

resinas poliéster vinil éster com inibidor de raios ultravioletas de alta qualidade (resina de 

polietileno micronizada de média densidade na cor preta), totalmente estanque, com alta 

resistência mecânica e química. 

3.3. Serviços Complementares 
Remunera o reaterro da área escavada, bem como a recomposição do contrapiso de concreto 

previamente existente. 

4.Orçamento 
PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES         
1.1. CPOS 02.10.040 Locação de rede de canalização m 10,00 R$ 1,04 R$ 10,40 

1.2. EDIF 25003 Demolição manual de concreto simples m3 0,70 R$ 206,69 R$ 144,68 

1.3. EDIF 10402 Escavação manual, profundidade 
superior a 1,50 m m3 11,20 R$ 65,76 R$ 736,51 

1.4. CPOS 08.07.090 Esgotamento de águas superficiais com 
bomba de superfície ou submersa HP x h 18,00 R$ 5,96 R$ 107,28 

a           Sub total R$ 998,87 
2. HIDRÁULICA           
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2.1. MCD   

Unidade de tratamento e disposição de 
efluentes (USI conforme memorial), em 
polietileno, com caixas de inspeção e 
gordura 

un 1,00 R$ 6.461,87 R$ 6.461,87 

2.2. EDIF 100933 Tubo de PVC rígido ponta e bolsa (linha 
esgoto) - 100 mm (4") m 10,00 R$ 57,50 R$ 575,00 

a           Sub total R$ 7.036,87 
3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

3.1. EDIF 10480 Reaterro de valas, inclusive compactação m3 7,76 R$ 11,45 R$ 88,85 

3.2. EDIF 170202 

Concreto desempenado e ripado (PMSP-
DL.1009/47), 335 kg cim/m3 - 7 cm 
(remoção do assoalho + piso entre os 
módulos) 

m2 10,00 R$ 51,28 R$ 512,80 

a           Sub total R$ 601,65 
a         TOTAL GERAL R$ 8.637,39 

                                              CPOS 175 E EDIF JUL/2018 DESONERADAS 
                                                                                     INCLUSO BDI 20% 
 

O valor médio global é R$ 4.138.695,00 (quatro milhões, cento e trinta e oito mil, 
seiscentos e noventa e cinco reais.), sendo o valor médio unitário de R$ 8.637,39 (oito 
mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos). 

 
5.Aceite 
Os critérios de aceitação serão aqueles listados nos critérios de medição dos itens indicados 

na planilha orçamentária e as normas nacionais e internacionais que se aplicarem aos 

materiais, componentes e serviços que tomem parte na execução da obra. 

 

6.Medições 

As medições deverão ser realizadas pela Contratada e protocoladas junto à fiscalização para 

conferência, sempre no dia em que foi emitida a ordem de serviço à Contratada. Deverão ser 

entregues além da medição, a memória de cálculo, o relatório fotográfico e as folhas do diário  

de obras para o período da medição, sempre no formato fornecido pela Municipalidade. A 

nota fiscal somente poderá ser emitida após aceite quanto à medição apresentada. 
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ANEXO 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2019 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 500 
UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAIS – (USI) E OBRAS COMPLEMENTARES A SEREM 
IMPLANTADAS EM ÁREAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA (TAC), FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS 
AUTOS DO PROCESSO -IC Nº 41.0704.0000092/2010-0, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, 
conforme especificação constante do anexo I – Termo  de Referência. 
 
Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para 
a contratação do certame licitatório referido acima, conforme valores dispostos na 
tabela abaixo, compondo o valor do Item da nossa proposta de R$ _____________ 
(_________________________________), atendendo a todas as especificações dos serviços 
detalhadas no Termo de Referência (anexo I do edital) 
 

                                   COMPOSIÇÃO VALOR DO ITEM (UN) 
PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES         
1.1. CPOS 02.10.040 Locação de rede de canalização m 10,00 R$  R$  

1.2. EDIF 25003 Demolição manual de concreto simples m3 0,70 R$  R$  

1.3. EDIF 10402 Escavação manual, profundidade 
superior a 1,50 m m3 11,20 R$  R$  

1.4. CPOS 08.07.090 Esgotamento de águas superficiais com 
bomba de superfície ou submersa HP x h 18,00 R$  R$  

a           Sub total         R$  
2. HIDRÁULICA           

2.1. MCD   

Unidade de tratamento e disposição de 
efluentes (USI conforme memorial), em 
polietileno, com caixas de inspeção e 
gordura 

un 1,00 R$  R$  

2.2. EDIF 100933 Tubo de PVC rígido ponta e bolsa (linha 
esgoto) - 100 mm (4") m 10,00 R$  R$  

a           Sub total R$  
3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

3.1. EDIF 10480 Reaterro de valas, inclusive compactação m3 7,76 R$  R$  

3.2. EDIF 170202 

Concreto desempenado e ripado (PMSP-
DL.1009/47), 335 kg cim/m3 - 7 cm 
(remoção do assoalho + piso entre os 
módulos) 

m2 10,00 R$  R$  

a           Sub total R$  
a         TOTAL GERAL R$  

 
                                                              CPOS 175 E EDIF JUL/2018 DESONERADAS 
                                                                                     INCLUSO BDI 20% 
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Item  

quantidade        Descrição Vlor  
unitário 

Vlor  
total 

 
 
 
01 

 
 
   500 
UNIDADES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
UNIDADES DE SANEAMENTO 
INDIVIDUAIS – (USI) E OBRAS 
COMPLEMENTARES A SEREM 
IMPLANTADAS EM ÁREAS 
NECESÁRIAS AO ATEDNIMENTO 
AO TAC DO SANEAMENTO-IC Nº 
41.0704.0000092/2010-0, NESTE 
MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP. 

  

 
Eu, (nome completo e qualificação do representante legal da empresa), RG nº , 
CPF/MF n.º  , 
  
(ou cargo  / função na empresa), DECLARO  pela apresentação da  presente proposta, 
sob as penalidades legais,  em  nome  da  empresa  (razão  social  da  empresa,  CNPJ/MF  
n.º  ,  
Inscrição  Estadual  nº  e 
endereço da sede), pela apresentação da presente proposta, que nos preços dispostos 
acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem 
como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas pagamento transporte 
dasmercadorias até o local de entrega estabelecido pela Contratante, impostos, tributos 
de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com o fornecimento das 
mercadorias constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação; bem como 
efetuaremos a substituição imediata e totalmente às nossas expensas, caso o produto 
apresente qualquer avaria durante o transportes, ou qualquer outra divergência quanto 
ao item cotado em nossa proposta. 
Local e data    
 

. Assinatura do Representante . 
Razão Social da Empresa 

Nome Completo do Representante da Empresa
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                      ANEXO 03 – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2019 
 

 Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram, de 
um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE [.], com sede na Rua [.], nº [.], centro, na 
cidade de [.]/SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. WILSON ALMEIDA 
LIMA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. Nº, e inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas CPF/MF sob nº, residente e domiciliado Rua, doravante denominada 
ORGÃO GERENCIADOR, e de outro lado, a empresa 
**************************************************************, com sede Rua 
*************************************, neste ato, representada pelo Sócio 
*******************************************, de ora em diante denominada pura e 
simplesmente DETENTORA, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os 
elementos e despachos constantes do PROCESSO ADMINISTRATIVONº [.]/2019 – 
CONCORRÊNCIA Nº [.]/2019 – Realizado mediante: Sistema de Registro de Preços, 
mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e se outorgam o seguinte: 
                                                                                                                                                                                                                   
DO OBJETO DA ATA  
  
Cláusula 1ª. Constitui objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
500 UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAIS – (USI) E OBRAS COMPLEMENTARES A 
SEREM IMPLANTADAS EM ÁREAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, NOS AUTOS DO PROCESSO -IC Nº 41.0704.0000092/2010-0, 
NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, elencados no Anexo 01 – Termo de Referência  e II 
Proposta, do referido edital Concorrência n° 001/2019, que faz parte integrante o presente 
instrumento para todos os efeitos de direitos e obrigações entre as partes SIGNATARIAS da 
ATA. 
 
DO SUPORTE LEGAL: 
 
Cláusula 2ª. A presente Ata de Registro de Preços é regida pelas Leis Federais n.º 
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 . 
 
DOS PREÇOS REGISTRADOS  
 
Cláusula 3ª. Os preços, as quantidades e as especificações do objeto registrado na 
presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo:  

COMPOSIÇÃO VALOR DO ITEM (UN) 
 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES         
1.1. CPOS 02.10.040 Locação de rede de canalização m 10,00 R$  R$  

1.2. EDIF 25003 Demolição manual de concreto simples m3 0,70 R$  R$  

1.3. EDIF 10402 Escavação manual, profundidade 
superior a 1,50 m m3 11,20 R$  R$  

1.4. CPOS 08.07.090 Esgotamento de águas superficiais com 
bomba de superfície ou submersa HP x h 18,00 R$  R$  

a           Sub total         R$  
2. HIDRÁULICA           
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2.1. MCD   

Unidade de tratamento e disposição de 
efluentes (USI conforme memorial), em 
polietileno, com caixas de inspeção e 
gordura 

un 1,00 R$  R$  

2.2. EDIF 100933 Tubo de PVC rígido ponta e bolsa (linha 
esgoto) - 100 mm (4") m 10,00 R$  R$  

a           Sub total R$  
3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES         

3.1. EDIF 10480 Reaterro de valas, inclusive compactação m3 7,76 R$  R$  

3.2. EDIF 170202 

Concreto desempenado e ripado (PMSP-
DL.1009/47), 335 kg cim/m3 - 7 cm 
(remoção do assoalho + piso entre os 
módulos) 

m2 10,00 R$  R$  

a           Sub total R$  
a         TOTAL GERAL R$  

                  
                                                                    INCLUSO BDI 20% 

 

 
Item  

quantidade        Descrição Vlor  
unitário 

Vlor  
total 

 
 
 
01 
 
 
 
 
 

 
 
   500 
UNIDADES 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE 
SANEAMENTO INDIVIDUAIS – (USI) 
E OBRAS COMPLEMENTARES A 
SEREM IMPLANTADAS EM ÁREAS 
NECESSÁRIAS AO ATEDNIMENTO 
AO TAC DO SANEAMENTO-IC Nº 
41.0704.0000092/2010-0, NESTE 
MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP. 

  

 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
 Cláusula 4ª. As eventuais despesas decorrentes da execução da 
presente Ata de Registro de Preços, correrão por conta de verba própria, consignada em 
orçamento vigente e classificada sob o nº: ficha nº 055, U.O: 02.04.00 , F.P 
15.451.0007.1007, C.E 3.3.90.39.05 D.R 01.100.00. 
 
 DA CONTRATAÇÃO:  
 
 Cláusula 5ª O Sistema de Registro de preços não obriga a contratação, 
nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo 01 - Proposta de Preços.  
 
 Cláusula 6ª O ORGÃO GERENCIADOR não está obrigado durante o 
prazo de validade do Registro de Preços decorrentes da Concorrência nº 01/2019, a 
firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas 
para os serviços pretendidos, ficando assegurada a DETENTORA do Registro de Preços 
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
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 Cláusula 7ª O direito de preferência de que trata a Cláusula 6ª poderá 
ser exercido pela DETENTORA do Registro e Preços, quando o ÓRGÃO GERENCIADOR, 
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que 
o registrado ou após negociação, aquiescer a DETENTORA da Ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido na referida licitação.  
 
 Cláusula 8ª Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis.   
 
 
 PRAZO DO FORNECIMENTO: 
 
  Cláusula 9ª. O fornecimento do objeto do presente instrumento ocorrerá 
dentro do período de vigência da Ata de Registro de Preços que será de até 12 (doze) 
meses. 
 

Cláusula 10ª Os contratos decorrentes desta ATA passarão a vigorar a partir 

das datas das suas assinaturas, e os prazos para execução dos serviços e serão contados 

a partir das datas fixadas nas respectivas Ordens de Serviço. 

Cláusula 11ª -Será encaminhada para a contratada, relação com o(s) 

endereço(s) do(s) locais onde devem ser instaladas as Unidades de Saneamentos 

Individuais, toda vez que a demanda for estabelecida pelo Departamento de Obras e 

Serviços, e após vistoria, a contratada deverá encaminhar para Autorização/ Ordem de 

Serviço os seguintes documentos: 

 Croqui com o Levantamento da área em questão indicando sua localização 

(Coordenadas) e confrontantes; 

 Memoria de cálculo com dimensionamento da USI em questão; 

 Projeto de implantação de USI. 

 Cronograma para a implantação da USI que deverá ser menor ou igual a três 
meses e será avaliado em função da dificuldade de implantação da mesma. 

Ordem de Serviço: 
  Cláusula 12ª Após a avaliação da documentação descrita no item “9.”, será 

emitida Ordem de Serviço para cada USI individualmente e encaminhada para a ciência 

da contratada, momento a partir do qual o prazo começa a ser contado. 

Cláusula 13ª As medições deverão ser realizadas pela Contratada e 

protocoladas junto à fiscalização para conferência, sempre no dia em que foi emitida a 

ordem de serviço à Contratada. Deverão ser entregues além da medição, a memória de 

cálculo, o relatório fotográfico e as folhas do diário de obras para o período da medição, 

sempre no formato fornecido pela Municipalidade. A nota fiscal somente poderá ser 

emitida após aceite quanto à medição apresentada. 
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           RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

 Cláusula 14ª A LICITANTE VENCEDORA se responsabiliza de forma única 
por prejuízos decorrentes de acidentes do trabalho, eventualmente ocorridos durante a 
execução dos serviços, bem como danos de qualquer natureza causados a terceiros. 
 
 Cláusula 15ª Arcar com os tributos, impostos, taxas, emolumentos, 
contribuições fiscais e parafiscais, mão-de-obra, materiais, encargos sociais e 
trabalhistas, despesas de transporte, fretes, seguro, pedágio, etc.  
 
 Cláusula 16ª Responsabilizar-se por danos causados ao ÓRGÃO 
GERENCIADOR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ou de seus 
funcionários, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento pelo ORGÃO GERENCIADOR. 

 
 DA VALIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
  Cláusula 17ª A validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 
(doze) meses, contados da data da assinatura do presente instrumento. 
  
DO VALOR ESTIMADO DA FUTURA CONTRATAÇÃO: 
 
 Cláusula 18ª. Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor 
estimado de      R$ XXXXXX 
 
 DO FATURAMENTO: 
 
 Cláusula 16ª. A DETENTORA emitirá a Nota Fiscal / Fatura referente 
ao objeto do presente instrumento, mediante cada entrega, devendo a mesma ser 
apresentada junto ao DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, para regular 
conferência, a qual encaminhará ao DEPARTAMENTO DE FINANÇAS do ORGÃO 
GERENCIADOR, para processamento. 
 
 DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
  Cláusula 17ª. O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme 
cronograma do Departamento de Finanças no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde 
que a referida fatura seja entregue no Departamento de Finanças, devidamente atestada 
pelo Departamento de Obras e Serviços. 
 
 Cláusula 18ª. Coincidindo o vencimento das Notas Fiscais/Fatura com 
sábados, domingos, feriados ou ponto facultativo e em dias que não houver expediente 
no ORGÃO GERENCIADOR, será o seu vencimento transferido para o primeiro dia útil, 
sem quaisquer ônus para a mesma. 
 
 Cláusula 19ª Verificada qualquer irregularidade na emissão da Nota 
Fiscal/Fatura, o ORGÃO GERENCIADOR fará sua devolução, ou solicitará carta de 
correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente a sua 
regularização, sem qualquer custo adicional para o ORGÃO GERENCIADOR. 
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DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

   Cláusula 20ª A presente ata de registro de preços não poderá sofrer 
acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de Registro de Preços, inclusive aquele 
tratado no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2019 

 
 Cláusula 21ª O ORGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços, 
acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 
compatibilidade com aqueles registrados na Ata. 
 
 Parágrafo Único. Serão considerados compatíveis com os de mercado 
os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela 
Divisão de Licitações, Compras, por intermédio do órgão gerenciador de preços.  
 
  Cláusula 22ª Quando o preço inicialmente registrado tornar-se 
superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará a 
DETENTORA da Ata, por escrito, redução de preços registrados, de forma a adequá-los 
aos níveis definidos na Cláusula anterior.   
 
 Parágrafo Único. Caso a DETENTORA da Ata não concorde em reduzir 
o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar 
os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.  
 
 Cláusula 23ª Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e a DETENTORA da Ata, mediante requerimento devidamente comprovado, 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
 
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e,  
b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de 
negociação.  
 
 Clausula 24ª Não havendo êxito nas negociações de que tratam as 
cláusulas anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços. 
 
 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
 
 Cláusula 25ª A DETENTORA da Ata de Registro de Preços, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 
  
a- Não cumprir as obrigações da presente Ata;  
b- Não assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração sem 
justificativa aceitável; 
c- Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar 
superior aos praticados no mercado; 
d- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro 
de preços; 
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e- Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f- Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração. 
g- Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.  
 
 Cláusula 26ª A DETENTORA da Ata poderá solicitar o cancelamento de 
seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução da Ata de Registro de Preços, decorrente de caso fortuito ou força maior, 
devidamente comprovados.  
 
 Cláusula 27ª A solicitação da DETENTORA para o cancelamento do 
preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada 
o ORGÃO GERENCIADOR à aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro 
de Preços, caso não sejam aceitas as razões do pedido.   
 
 
DA PUBLICIDADE  
 
 Cláusula 28ª Os preços, o detentor da ata e as especificações resumidas 
do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata serão 
publicadas no Órgão Oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR.  

 
DAS PENALIDADES: 
 
 Cláusula 29ª. O não cumprimento das condições estabelecidas no 
presente instrumento por parte da DETENTORA sujeitará a mesma nas seguintes 
sanções: 
 
 1. - Advertência por escrito; 
 
 2. - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso e/ou por 
transgressão cometida, percentual aplicado ao valor do contrato, até o limite de 10% 
(dez por cento) desse mesmo valor; 
 3. - Excedido o limite de 10% (dez por cento), o ORGÃO GERENCIADOR 
poderá cancelar a Ata e suspender a DETENTORA de seu cadastro de fornecedores, sem 
prejuízo da multa acima prevista e sem renúncia por parte da PREFEITURA das 
providências legais cabíveis. 
 
 Cláusula 30ª. A multa prevista no item 2 (dois) da cláusula anterior, 
poderá ser descontada das faturas a serem pagas à DETENTORA. 
  

 
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PREFEITURA: 
 
 Cláusula 31ª. A fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços será 
realizada pelo Diretor do Departamento de Obras e Serviços– Sr Rafael de Barros 
Leite portador do CPf nº 256.609.068-85 , os quais providenciarão as anotações, em 
registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução e gestão, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

 
               DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  
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  Cláusula 32ª. A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será 
gerenciada pelo Departamento de Obras e Serviços , a qual caberá:  
 
h- Gerenciar a presente Ata de Registro de preços, indicando, sempre que 
solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço e as especificações dos itens registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação. 
 
i- Convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para 
assinarem a Ata de Registro de Preços e retirada da nota de empenho.  
 
j- Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas 
certidões ou documentos vencidos. 
 
k- Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de 
preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de 
aplicação de penalidades.  
 
l- Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata.  
 
m- Consultar os fornecedores registrados (observada à ordem de 
classificação) quanto ao interesse na realização dos serviços a outros órgãos da 
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de 
Preços. 
 
 
n- Acompanhar a fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no 
edital da licitação e na presente Ata de Registro de Preços. 
 
DAS OBRIGAÇÃOES DA DETENTORA EM RELAÇÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS:  
 
 
 Cláusula 33ª. A DETENTORA obriga-se a:  
 
h- Assinar a Ata de Registro de preços, retirar as respectivas notas de 
empenhos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação. 
 
i- Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se 
vencidas. 
 
j- Fornecer o objeto obedecendo rigorosamente ao disposto no Edital e 
seus Anexos e nesta Ata.  
 
k- Providenciar a imediata correção de deficiência, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo Órgão Gerenciador referente às condições firmadas na 
presente Ata.  
 
l- Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata.  
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m- Manter durante o prazo de vigência da presente Ata todas as condições 
de habilitação no Edital de Concorrência nº 01/2019.  
 
 
n- Respeitar as condições de execução dos serviços obedecendo 
rigorosamente ao disposto no Anexo 01 – Termo de Referência e anexo II - Proposta de 
preços.   

 
 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
 Cláusula 34ª. A DETENTORA tem pleno conhecimento de todos os itens 
e Anexos da Concorrência nº 001/2019 - Sistema de Registro de Preços, a eles se 
obrigando como se neste estivessem transcritos. 

  
 DO FORO: 
  
 Cláusula 35ª. As partes elegem o Foro da Comarca de Iguape/SP, para 
dirimir qualquer dúvida em relação ao presente instrumento abrindo mão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
  E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes já 
qualificadas no preâmbulo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2019, digitada em 
xx (xxx) laudas e firmada em 03 (três) vias de igual forma e teor, permanecendo a 
primeira e segunda vias em poder da PREFEITURA e, a terceira via entregue à 
DETENTORA.  

 
 
 

Iguape, .......... de  ......................................... de 2019. 
 
 

     
WILSON ALMEIDA LIMA  

Prefeito Representante Legal 
P/ÓRGÃO GERENCIADOR P/ FORNECEDOR 

 
 

Testemunhas: 
 

 
Nome Nome: 
R.G. R.G. 

 
 
 
 
 
 
 
           VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA 
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ANEXO IV - Modelo - Declaração de Conformidade 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2019 
PROCESSO N° 106/2019. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
500 UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAIS –(USI) E OBRAS COMPLEMENTARES A SEREM 
IMPLANTADAS EM ÁREAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA (TAC), FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS 
AUTOS DO PROCESSO -IC Nº 41.0704.0000092/2010-0, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, 
conforme especificação constante do anexo I – Termo  de Referência. 
 
A empresa   (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.° 
 com sede à Rua 
 (endereço completo da licitante), por seu representante 
legal    (nome e qualificação do representante legal), para fins 
de participação no procedimento licitatório de Concorrência Pública Nº 001/2019, e em cumprimento à 
legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submete, DECLARA que: 
1. inexiste fato impeditivo quanto à sua habilitação; 
2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público em nenhuma esfera de Governo, 
não estando impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 
3. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
4. encontra-se em situação regular perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, não 
possuindo no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal c/c o inciso V do 
artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
5. cumpre as normas relativas a saúde, a segurança e a higiene no trabalho de 
seus empregados, excluindo no que se refere a este aspecto, quaisquer responsabilidades que 
eventualmente possam recair sobre o Município de Iguape; 
6. tomou conhecimento de todas as informações e especificações do Edital, e que 
aceita as condições nele estabelecidas, para o fiel cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 
7. examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações 
técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está 
ciente de que não poderá  alegar desconhecimento para posterior alteração dos preços propostos, ou 
modificação nas especificações para o cumprimento integral do objeto da presente licitação; 
8. Caso esta empresa venha a sagrar-se vencedora desta licitação, indica a seguir 
as informações solicitadas nos subitens 4.5.4 e 4.5.5 do edital: 
Responsável(is) 
  
que assinará (ão) o Termo de Contrato, c/ qualificação completa, cargo que ocupa(m), e, se procurador o instrumento de mandat o. 
 

CPF/MF Nº    RG Nº    
Endereço completo       
Nº conta corrente/pessoa jurídica  Agência  Banco   
 
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração: 
 
Local,  de  de 2019. 
 

. Assinatura do Representante . 
Razão Social da Empresa 

Nome Completo do Representante da Empresa cargo/função na empresa - RG nº   (carimbo da 
empresa) 

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA 
EMPRESA LICITANTE) 
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ANEXO V- Modelo – Credenciamento do Representante da Empresa 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  
CONCORRÊNCIA PÙBLICA N° 001/2019 
PROCESSO N° 106/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 500 UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAIS –(USI) E OBRAS 
COMPLEMENTARES A SEREM IMPLANTADAS EM ÁREAS NECESSÁRIAS AO 
CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), FIRMADO COM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS AUTOS DO PROCESSO -IC Nº 
41.0704.0000092/2010-0, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, conforme especificação 
constante do anexo I – Termo  de Referência. 
 
 
 
A empresa (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.°  por   seu  

representante  legal (nome   e  qualificação do 

representante legal – conf. doc. ANEXO*), credencia como seu representante o Sr. 

  ,  RG.  Nº  ,  CPF  nº 

 , para em seu nome participar do certame 

em epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua 

interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, na sessão pública de 

processamento da Concorrência Pública supra citada. 

 
 
 
 

 
(LOCAL E DATA) 

 
 
 

.                    Assinatura do Representante . 
Razão Social da Empresa 

Nome Completo do Representante da Empresa cargo/função na empresa - RG nº   
 

OBS.: Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com PODERES 
para este fim conforme Contrato Social da Sociedade, ou documento equivalente. 
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ANEXO VI - Modelo - Declaração de Enquadramento como Micro-Empresa ou EPP; 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019 
 PROCESSO N° 106/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 500 UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAIS –(USI) E OBRAS 
COMPLEMENTARES A SEREM IMPLANTADAS EM ÁREAS NECESSÁRIAS AO 
CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), FIRMADO COM 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS AUTOS DO PROCESSO -
IC Nº 41.0704.0000092/2010-0, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, conforme 
especificação constante do anexo I – Termo  de Referência 
 
 
Declaro, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório,  que a empresa  (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº  , 

é microempresa (ou empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto 

na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da Lei 

Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011, cujos termos declaro conhecer na 

integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório de Concorrência Pública nº 001/2019, realizado 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei. 
 

Local,  de  de 2019. 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal 
(carimbo da empresa) 

 
Atesto para os devidos fins, que as declarações acima são verdadeiras. 
 
 

OBS.:  1. A DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DO 
DOCUMENTO EMITIDO PELA JUNTA COMERCIAL ESTADUAL, COMPROVANDO O 
SEU ENQUADRAMENTO. 
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ANEXO VII– MINUTA DO TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
Atendimento às Instruções n°. 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
ÓRGÃO GERENCIADOR:________________________________________________ 
DETENTORA DA ATA: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº. (DE ORIGEM): ___________________________________________ 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 500 UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAIS –(USI) E OBRAS 
COMPLEMENTARES A SEREM IMPLANTADAS EM ÁREAS NECESSÁRIAS AO 
CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), FIRMADO COM 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS AUTOS DO PROCESSO -
IC Nº 41.0704.0000092/2010-0, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, conforme 
especificação constante do anexo I – Termo  de Referência. 
 
Na qualidade de Órgão Gerenciador e Detentor da Ata, respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação 
e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim , declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, de conformidade com o artigo 90, da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro 
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 
Iguape, _______, de ____________ de 2019. 
 
ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
NOME:______________________________________________________________________  
CARGO:_____________________________________________________________________ 
E-MAIL NSTITUCIONAL:________________________________________________________ 
E-MAILPESSOAL:  _____________________________________________________________ 
ASSINATURA: ________________________________________________________________ 
DETENTORA DA ATA:__________________________________________________________ 
 
NOME E CARGO: _____________________________________________________________ 
E-MAIL INSTITUCIONAL:________________________________________________________ 
EMAIL PESSOAL: ______________________________________________________________ 
ASSINATURA:_________________________________________________________________ 
 

 
 
 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído 
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ANEXO VIII- RECIBO DE EDITAL PELA INTERNET 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019 
 PROCESSO N° 106/2019 
 
 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 500 UNIDADES DE SANEAMENTO INDIVIDUAIS – (USI) E OBRAS 
COMPLEMENTARES A SEREM IMPLANTADAS EM ÁREAS NECESSÁRIAS AO 
CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), FIRMADO COM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS AUTOS DO PROCESSO -IC Nº 
41.0704.0000092/2010-0, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE/SP, conforme especificação 
constante do anexo I – Termo de Referência. 
 

RAZÃO SOCIAL: 
 
CNPJ. N.°: 
 
ENDEREÇO: 
 
E-MAIL: CIDADE:  ESTADO:  FONE:(------) 
 FAX: (-- 
---)  REPRESENTANTE PARA CONTATO: 
 
DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 
LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADO. 
 
LOCAL:  ,  DE  2019. 
 

 
 
 

ASSINATURA 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE e sua 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter 
à Seção de Licitações do Departamento Municipal de Administração e Governo, pelo e-
mail: licitacao @iguape.sp.gov.br. 
A não remessa do recibo exime a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, da 
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos 
e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 


