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SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

PROCESSO DE COMPRAS Nº 784/16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL PARA
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,
RECICLAGEM E COMPOSTAGEM – CTR E ATERRO SANITÁRIO DE OURINHOS BEM COMO
OBTENÇÃO DE LICENÇAS PERTINENTES JUNTO A CETESB.
INTERESSADA: Departamento de Limpeza Urbana – Diretoria

01 – PREÂMBULO

1.1 - A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos torna público para conhecimento dos
interessados que aberta a Licitação Pública pela modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº
01/2016, objeto do Processo de Compras nº 784/2016, do tipo “menor preço global”,
objetivando a contratação de empresa para Elaboração de Estudo Ambiental para implantação
de Central de Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Reciclagem e Compostagem – CTR
e Aterro Sanitário de Ourinhos Bem como obtenção de Licenças Pertinentes junto a CETESB,
conforme memorial descritivo, regida pelas normas contidas na Lei Federal nº 8666 de
21/06/1993 e alterações posteriores, pelas condições especificadas neste Edital e nos demais
documentos que a integram, de interesse do Departamento de Limpeza Urbana.

1.2 – Os invólucros contendo os documentos para “HABILITAÇÃO” e as “PROPOSTAS” serão
protocolados e entregues até a 9h15min do dia 09 de SETEMBRO de 2016, no setor de
Atendimento  da SAE sito a Av. Dr. Altino Arantes nº 369 – Centro, sendo abertos em sessão
pública a ser realizada no mesmo dia as 9h30min, na sala de reuniões, localizada no mesmo
endereço citado anteriormente.

1.3 – O edital completo deverá ser retirado na Divisão de Material e Patrimônio, no endereço
supracitado, das 08h30min as 12h00 e das 14h00 as 17h00, sendo que para retirada os
interessados deverão trazer pen drive ou cd para gravação, pois os mesmos serão fornecidos
em arquivos eletrônicos, devendo o licitante extrair as cópias necessárias à elaboração da
proposta, ou no site da SAE www.saeourinhos.sp.gov.br, sendo que quaisquer esclarecimentos
a respeito da presente licitação poderão ser obtidos na mencionada Divisão, em horário
comercial ou através do telefone 14 3322 1866.

1.4 – Compõem o Edital, independentemente da transcrição os seguintes anexos:

a) Memorial Descritivo/ Especificações Técnicas (Anexo I);
b) Minuta do Contrato Administrativo (Anexo II);
c) Modelo de Declaração de Aceitação, nos termos do parágrafo 1º  do artigo 65 da Lei

Federal nº 8666/93 e suas Alterações posteriores (Anexo III);
d) Modelo de Declaração de cumprimento da exigência prevista no inciso V do artigo 27 da Lei

8666/93 (Anexo IV);
e) Modelo de Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou

contratar com a Administração (Anexo V);
f) Modelo de  Declaração da não participação de servidores públicos da Prefeitura Municipal

de Ourinhos  e ou da Superintendência de  água e Esgoto de Ourinhos, na direção ou
administração da empresa, bem como, da não detenção de seu controle majoritário (Anexo
VI);

g) Modelo de Declaração de que a proponente sujeita-se incondicionalmente a todos os
requisitos e exigências deste Edital (Anexo VII);

h) Modelo de Declaração de que tem pleno conhecimento das condições dos locais onde serão
executados os serviços e atividades relativas a todo o escopo do certame licitatório e das
respectivas dificuldades (Anexo VIII);

i) Modelo de Procuração (Anexo IX);
j) Modelo de Declaração assegurando a autencidade das cópias e  assinaturas constantes dos

documentos apresentados (Anexo X);
k) Modelo de declaração de disponibilidade do aparelhamento técnico adequado para a

execução dos serviços ou de que a empresa reúne condições de apresentá-lo no momento
oportuno (Anexo XI);
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l) Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa (ME’s) e Empresa de Pequeno
Porte (EPP’s) (Anexo XII);

m) Modelo de Declaração Assegurando atendimento ao decreto 3.298 de 20 de dezembro de
1999 (Anexo XIII)

n) Relação de documentos para cadastro de Fornecedor (Anexo XIV).

02 – DO OBJETO

2.1 Contratação de empresa para Elaboração de Estudo Ambiental para implantação de Central de
Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Reciclagem e Compostagem – CTR e Aterro Sanitário
de Ourinhos Bem como obtenção de Licenças Pertinentes junto a CETESB, nas condições
detalhadas no Anexo I – Projeto Básico.

2.2 – Estão incluídos nos serviços o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra,
equipamentos necessários, hospedagem, deslocamento, etc..., por parte da CONTRATADA, de
acordo com as descrições e especificações constantes do Anexo I deste Edital.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – OS recursos financeiros para a realização do objeto desta licitação correrão por conta da
dotação orçamentária, consignada no orçamento vigente sob o titulo:

03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.05.00 – Departamento de Limpeza Urbana
03.05.01 – Diretoria de Limpeza Urbana
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica

4. VISITA TÉCNICA

4.1 – As empresas interessadas em participar da presente licitação poderão efetuar a visitar
técnica (facultativa), devendo os interessados agendá-la com 01 (um) dia de antecedência pelo
telefone 14 3322 1866  ramal 215, Divisão de Projetos e Fiscalização ou pelo endereço eletrônico
sae.projetos@gmail.com.

05. DA PARTICIPAÇÃO

5.1 – Somente serão admitidos a participar da presente licitação os interessados legalmente
constituídos, que possuam objeto social ou ramo de atividade (indicado no seu registro comercial,
contrato social ou estatuto), que preencherem os requisitos exigidos para habilitação, e que
estiverem cadastradas na Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos ou na Prefeitura
Municipal de Ourinhos até o dia 06 de setembro de 2016.

5.1.1 – A inscrição no Cadastro de Fornecedores poderá ser feita na Divisão de Material e
Patrimônio, no endereço  supra, mediante requerimento acompanhado dos documentos constantes
no Anexo XIV deste edital.

5.2 – Será permitida a retirada de um único exemplar deste Edital, por licitante.

5.3 – Não será permitida participação de consorcio na presente licitação.

5.4 – Aos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes, representando as
licitantes, será exigido seu credenciamento, mediante a apresentação da
credencial/autorização/procuração por escrito, contendo o nome completo, número de documento
de identificação do credenciado deste certame, com declaração do representante legal da
proponente devidamente assinado com firma reconhecida em cartório, outorgando amplos poderes
de decisão ao representante, em especial o de desistência para interposição de recursos.

5.4.1 – Estas autorizações deverão ser exibidas pelos procuradores ou representantes
credenciados, no ato da entrega dos envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos.
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5.5 – Caso o participante seja o titular da empresa proponente deverá apresentar documentos que
comprove sua capacidade de representá-la.

5.6 - A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou
desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se ou responder pela
proponente, nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado o
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

5.7 - Não poderão participar da presente licitação o interessado:
a) Que for declarado inidôneo por ato do Poder Público;
b) Que estiver impedido de transacionar com a Administração Pública e quaisquer de seus

órgãos descentralizados;
c) Que estiver impedido de licitar e contratar com a Superintendência de Água e Esgoto de

Ourinhos ou Prefeitura Municipal de Ourinhos
d) Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente a mais de uma empresa licitante;
e) Que esteja em situação de concordata, falência, concurso de credores, dissolução ou

liquidação.

5.87 – Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma
empresa licitante.

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1 – Os documentos referentes aos “ENVELOPES Nº 01 – HABILITAÇÃO” e “Nº 02 – PROPOSTA
COMERCIAL” deverá ser acondicionado em envelopes opacos distintos, fechados e rubricados nos
locais de fechamento e em seu fecho contendo na parte externa, de forma legível, a denominação
e o endereço da licitante.

6.2 – Os “ENVELOPES Nº 01 – HABILITAÇÃO” e  “Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL” deverão ser
caracterizados na seguinte forma:

SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
PROCESSO Nº 784/16

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO

SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
PROCESSO Nº 784/16

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

6.3 – Os Envelopes nº 1 e nº 2 conterão em seu interior os documentos solicitados,
respectivamente e serão apresentados da seguinte forma:
- claramente identificados com este Edital, contendo todos os documentos e informações
solicitadas.

6.4 – Todos os documentos deverão estar sem emendas, rasuras e entrelinhas.

6.5 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia (mediante qualquer
processo) autenticado por Tabelião de Notas ou por funcionário da unidade promotora da presente
licitação, desde que apresentados os originais, antes do horário previsto no item 1.2 deste Edital,
ou ainda mediante declaração de autenticidade firmada elo representante legal da empresa, com
firma reconhecida (modelo declaração Anexo X).

6.6 – Não serão aceitos pela Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações os documentos que,
sendo apresentados
em cópias, suas reproduções se mostrem ilegíveis.
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6.7 – As certidões exigidas que não tiverem prazo de validade impresso, deverão ter data de
emissão anterior a 90 (noventa) dias da data de abertura do “ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO”.

7. DO ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na habilitação, a licitante deverá apresentar no “ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO”  em 01 (uma)
via, os seguintes documentos:

7.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC da Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos ou da Prefeitura Municipal de Ourinhos;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou seja, originário e todas suas
alterações ou ultima alteração (consolidada), devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresariais.

7.2 – REGULARIDADE FISCAL:

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame.

7.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas: a) Federal “Certidão Negativa de
Tributos Federais e Certidão Negativa da Procuradoria da Fazenda Nacional”, b)
Estadual (ICMS) e Municipal (MOBILIÁRIO) do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei.

7.2.4 Prova de regularidade à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei.

7.2.5 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.

7.2.6 Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte será obrigatória a
apresentação dos documentos indicados no subitem 7.2, do item 7 deste Edital, ainda que os
mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

7.2.7 Para efeito da assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições do subitem
7.2.6, deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

7.2.8 A comprovação de que se trata o subitem anterior deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de
negativas, no prazo de dois dias úteis, contados a partir do momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

7.2.9 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.

7.2.10 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, a Comissão, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta
subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que
será declarado vencedor.
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Obs. Caso alguma certidão seja POSITIVA, reserva-se a si o direito de só aceitá-la se a mesma
contiver expressamente o efeito de NEGATVA, nos termos do Artigo 206 do Código Tributário.

7.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.3.1 Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e
Agronomia CREA do respectivo Estado ou Região de sua sede, com validade na data de
apresentação dos documentos, devidamente atualizada em todos os dados contratuais.

7.3.2 Para Capacitação técnico-operacional, mediante a comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente com o objeto da licitação, fornecido por pessoas jurídicas
de direito público  ou privado, devidamente autenticado pelo CREA, através de anotação
expressa que vincule o Atestado ao Acervo.

7.3.3 O(s) Profissional(is) deverá(ao) ser indicado(s) como responsável(is) técnico(s) da
LICITANTE e sua substituição só serão possíveis, por profissional igualmente
qualificado. O vínculo profissional deverá ser comprovado mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços

7.3.3.1 No caso de profissional autônomo, comprovação mediante contrato de prestação
de serviços, com cunho de permanência, sem natureza eventual ou precária, com registro
do contrato em cartório ou CREA.

7.3.3.2 Prova de registro ou inscrição junto ao CREA competente de seus responsáveis
técnicos, devidamente atualizada em todos os dados contratuais.

7.3.4 Indicação de pessoal técnico adequado e disponível para realização dos serviços a
serem executados. Essa exigência deverá ser atendida mediante declaração formal de
disponibilidade de pessoal técnico.

Obs. A participação do mesmo responsável técnico em mais de uma licitante implicará na
inabilitação das empresas envolvidas.

7.4 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA

7.4.1 – De forma a demonstrar a Qualificação Econômico–Financeira, os licitantes deverão
apresentar:

7.4.1.1 Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei e do Código Civil (Contendo as assinaturas do sócio, do
contador responsável, com os respectivos termos de abertura e encerramento, registrado
na Junta Comercial ou Cartório de Registro, conforme o caso), que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição ou balancetes ou balanços
provisórios. A boa situação financeira será avaliada de acordo com os critérios
estabelecidos a seguir:

7.4.1.2 Demonstrações contábeis do ultimo exercício social que comprovem a boa situação
financeira da empresa, apurada por meio dos índices contábeis abaixo, que deverão
possuir valor maior que 1 (um):

ILG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo
Passivo Circulate + Passivo Não Circulante

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
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ISG = Ativo Total                             .
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

a) A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer destes
índices, deverá comprovar capital mínimo ou patrimônio liquido de, no mínimo 10% do
valor estimado para o período do contrato, o que corresponde a R$ 19.000,00 (dezenove
mil reais).

b) Na ocorrência da substituição prevista na alínea a), a licitante deverá apresentar o
Balanço Patrimonial do ultimo exercício social, extraído do Livro Diário, com o respectivo
termo de abertura e de encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou
Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, com vista à comprovação do valor do Patrimônio
Líquido Previsto.

b.1) Para a licitante que utiliza a escrituração contábil digital, a exigência disposta na
alínea d), poderá ser cumprida por  meio de apresentação de cópia do Balanço Patrimonial
do ultimo exercício social exigido, acompanhado dos termos de abertura e encerramento
(relatório gerado pelo SPED), recibo de entrega digital na Receita Federal e termo de
autenticação da junta comercial.

b.2) Para licitantes constituídas na forma de sociedade anônima, a exigência disposta na
alínea a), deverá ser cumprida por meio de apresentação de cópia do Balanço Patrimonial
do ultimo exercício social em um dos seguintes formatos:
 Publicação no Diário Oficial;
 Publicação em Jornal de Grande Circulação;
 Certidão ou fotocópia autenticada pela Junta Comercial da sede ou domicilio da

empresa.

c) A empresa recém constituída (no primeiro exercício), deverá apresentar, em substituição
ao Balanço Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura, nas mesmas condições formais
exigidas na alínea e)

7.4.2 - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, com data
de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura.

7.4.3 – Para fins de atendimento ao §4º, do artigo 31, da Lei Federal nº 8666/93, o licitante
deverá apenas apresentar declaração expressa de que a empresa não sofre qualquer ação
que comprometa sua estabilidade econômica financeira, a ser firmada por profissional
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

7.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

7.5.1 Serão exigidas as seguintes Declarações:

a) Declaração de cumprimento da exigência prevista no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93
(Modelo Anexo IV);

b) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com
a Administração (Modelo Anexo V);

c) Declaração da não participação de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Ourinhos
e da Superintendência de  água e Esgoto de Ourinhos, na direção ou administração da
empresa, bem como, da não detenção de seu controle majoritário (Modelo Anexo VI);

d) Declaração de que a proponente sujeita-se incondicionalmente a todos os requisitos e
exigências deste Edital (Modelo Anexo VII);

e) Declaração de que tem pleno conhecimento das condições dos locais onde serão
executados os serviços e atividades relativas a todo o escopo do certame licitatório e das
respectivas dificuldades (Modelo Anexo VIII);

f) Declaração assegurando a autenticidade das cópias e  assinaturas constantes dos
documentos apresentados (Modelo Anexo X);
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g) Declaração de disponibilidade do aparelhamento técnico adequado para a execução dos
serviços ou de que a empresa reúne condições de apresentá-lo no momento oportuno
(Modelo Anexo XI);

h) Declaração Assegurando atendimento ao decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999
(Modelo Anexo XIII)

7.5.1 - Para exercício do direito de preferência deste Edital, os licitantes deverão apresentar a
seguinte documentação:

a) Certidão Simplificada expedida pela junta Comercial do seu domicilio  (conforme Instrução
Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de registro do Comercio – DNRC, de
30 de abril de 2007, publicada no DOU de 22/05/2007).

b) Declaração de Enquadramento de Microempresa (ME’s) e Empresa de Pequeno Porte
(EPP’s) visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06,
conforme anexo XV, em papel timbrado da empresa ou que conte o carimbo padronizado
do CNPJ, firmada por contador e sócio administrador da empresa.

Obs.: As declarações e relações deverão estar datadas, assinadas pelo representante
legal da licitante e com firma reconhecida do assinante ou ainda conforme Anexo X.

8 – DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – Na Proposta Comercial, a licitante deverá apresentar, no “ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
COMERCIAL”, em 01 (uma) via, os seguintes documentos:

8.1.1 – a proposta comercial em papel timbrado da empresa licitante, contendo todos os seus
dados cadastrais, que deverá ser reproduzida e preenchida com o valor pretendido, devendo
entretanto, o proponente apresentar orçamento dos serviços constantes no memorial descritivo.

8.1.1.1 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismo, e por
extenso, atendendo rigorosamente à descrição do objeto deste Edital, devendo estar incluído nos
preços ofertados, todas as despesas com impostos, taxas, encargos sociais, transporte, seguros,
equipamentos, materiais e mão-de-obra, não cabendo qualquer outro custo adicional, sendo
vedada a inclusão de valores pertinentes a encargos financeiros ou de previsão inflacionária; e,

8.1.1.2 – Declaração de que nos preços unitários propostos, estão incluídos todos os encargos e
tributos decorrentes do serviço.

8.2 – Declaração de aceitação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93,
nas mesmas condições de sua proposta, dos acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco e
cinco por cento) do valor da Autorização de Fornecimento.

8.4 – A validade da proposta comercial, deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data da entrega do “ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
COMERCIAL” da presente licitação.

9 – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

DA ENTREGA DOS ENVELOPES:

9.1 – Na data, local e horário designados neste Edital (item 1.2) a Comissão de Abertura e
Julgamento de Licitação, receberá os “ENVELOPES Nº 1 – HABILITAÇÃO” e Nº 2 – PROPOSTA
COMERCIAL”, através de representante da empresa licitante devidamente credenciado, de acordo
com o item 5 – DA PARTICIPAÇÃO deste Edital.

9.2 – Não serão recebidos documentos de “HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL”, após
horário marcado.

9.3 – Após a entrega dos envelopes pelas licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos,
documentos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo destes. Os
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esclarecimentos, quando se fizerem necessários, e desde que solicitados pela Comissão de
Abertura e Julgamento de Licitação, constarão obrigatoriamente de Ata respectiva.

9.4 – É facultado à Comissão ou autoridade superior, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações
que deveriam constar na proposta.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 – “HABILITAÇÃO”

9.5 - Os envelopes serão abertos pelo presidente da Comissão de Abertura e Julgamento de
Licitação, no dia, local e horário estipulado neste Edital, e todas as folhas serão rubricadas por este
e pelos Membros da Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações, ficando a disposição dos
licitantes para que os mesmos assim procedam.

9.6 – O licitante que, por qualquer motivo, deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos
para habilitação, será de pronto inabilitado, recebendo de volta o “ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
COMERCIAL”, devidamente lacrado, fazendo-se constar da Ata a ser elaborada, tal ocorrência. Caso
o licitante inabilitado por este processo manifestar intenção de exercer o direito de petição ou
recurso, seu envelope só será devolvido após decurso do prazo legal, para decisão do recurso.

9.7 – Todos os documentos, depois de rubricados, serão examinados pelos membros da Comissão
de Abertura e Julgamento de Licitações e pelos proponentes, sendo registrado em ata, assinada
por todos os presentes, assim como as impugnações, soluções e manifestações de não
concordância para o prosseguimento do processo licitatório.

9.8 – É de 05 (cinco) dias úteis o prazo para formalização de recurso.

9.9 – O recurso deverá ser protocolado na Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, no
prazo legal, sendo aceito recurso encaminhado via fax ou meio eletrônico, desde que apresentado
o original no prazo de 2 (dois) dias.

9.10 – As decisões dos recursos e a abertura ou não do(s) ENVELOPE(s) “Nº 2 – PROPOSTA
COMERCIAL”, da (s) licitante(s) atingida (s) pela impugnação, serão comunicados a todos os
proponentes.

9.11 - Havendo expressado desistência de oferecimento de recurso por parte dos representantes
legais das licitantes, quanto à fase de habilitação, na mesma oportunidade serão abertos os
“ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL”, daquelas declaradas habilitadas, devolvendo-se os
“ENVELOPES Nº 02 – PORPOSTA COMERCIAL” em sua forma original (fechados) àquelas declaradas
inabilitadas, lavrando-se ata dos trabalhos, que será assinada pelos integrantes da Comissão de
Abertura e Julgamento de Licitações e representantes credenciados das licitantes.

9.12 – Caso haja impugnação quanto a algum dos licitantes, ficará sob guarda da Comissão de
Abertura e Julgamento de Licitações, o “ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL” de todos os
licitantes habilitados, mesmo que algum destes não tenha sido objeto de recurso e interpelação.

9.13 – Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações
marcará a data, hora e local da abertura dos “ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL”,
comunicando a todos os interessados por escrito.

9.14 – Após fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceita pela Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações,
desde que feita através de requerimento formal, acompanhado de peças comprobatórias do fato.

DA ABERTURA DO ENVELOPES Nº 2 – “PROPOSTA DE PREÇOS”.

9-15 – Ultrapassada a fase de Habilitação, serão abertos os envelopes das proponentes declaradas
habilitadas.

9.16 – Instalada a sessão para dar continuidade ao processo de abertura dos envelopes e repetidas
às cautelas de praxe, o Presidente da Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações dará vista
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das PROPOSTAS a todos os presentes, os quais, juntamente com os membros da Comissão de
Abertura e Julgamento de Licitações procederão as rubricas.

9.17 – As propostas que não atenderem as exigências desse ato convocatório, bem assim, aquelas
com preços inexeqüíveis, ou que ofereçam vantagens não previstas, ou ainda vantagens baseadas
na oferta dos demais licitantes, serão desclassificadas, sem que os proponentes tenham direitos a
qualquer indenização, e, sem da administração representar aos poderes competentes.

9.17.1 – Será considerado excessivo o preço que ultrapasse o valor estimado expresso no item
21.7 do presente edital.

9.18 – No caso da desclassificação de todas as propostas, serão convocados os participantes para,
no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas ofertas, respeitando o dispositivo § 3º do
artigo 48 da Lei Federal nº 8666/93.

9.19 – Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as
especificações deste Edital e ofertar o “menor preço global”.

9.20 – Em caso de empate será observado, inicialmente, o disposto no art. 3º, § 2º, incisos I a III,
da Lei Federal nº 8666/93 com suas alterações posteriores.

9.21 – Persistindo o empate, após a aplicação da regra acima, o desempate ocorrerá por sorteio,
em sessão pública, com a presença dos membros da Comissão de Abertura e Julgamento de
Licitações, para o qual serão convocados os licitantes empatados e demais interessados, em data
fixada, através de publicação em órgão da imprensa oficial, ou mediante intimação das empresas
participantes.

9.22 – A Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações, após verificar o cumprimento das
exigências e a veracidade e análise das informações e documentos, lavrará Ata conclusiva
indicando a proposta classificadas e o julgamento em ordem decrescente, observando o critério de
menor preço global.

9.23 – O resultado desta classificação e julgamento será publicada no Diário Oficial do Município de
Ourinhos.

9.24 – A ata conclusiva deverá ser assinada por todos os membros da Comissão de Abertura e
Julgamento de Licitações, e à mesma terão acesso todos os licitantes, quando da divulgação do
resultado.

10 – DO CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

10.1 – O julgamento será efetivado pelo critério de “menor preço global” com a classificação
das propostas apresentadas em ordem crescente das licitantes devidamente habilitadas e
classificadas que apresentarem preços compatíveis com os praticados pelo mercado.

10.2 – No caso de igualdade de condições, para as primeiras classificadas, o desempate se dará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas,
vedado qualquer outro processo.

10.3 – As propostas que não atendam as exigências desse ato convocatório, aquelas com preços
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, que ofereçam vantagens não previstas neste ato
convocatório, ou ainda, vantagens baseada na oferta dos demais proponentes, serão
desclassificadas, sem que a  proponente tenham direito a qualquer indenização, e, sem prejuízo da
administração representar aos poderes competentes nos termos do Art. 100 e seguintes da Lei
Federal nº 8666/93.

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 – O julgamento e a respectiva classificação final das propostas, mediante parecer da
Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações, após sua publicação no órgão da Imprensa
Oficial do Município, em uma única edição, para efeito de recurso, decorrido o prazo legal ou após
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decisão irrecorrível, serão submetidos à apreciação pela Autoridade Superior, o Sr.
Superintendente  da Autarquia, a quem cabe:
a) aceitar a classificação e julgamento final, homologando-a e adjudicando o objeto licitado à
Licitante vencedora;
b) anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no procedimento ou
julgamento, mediante decisão fundamentada; e
c) revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficientemente justificado.

11.2 – Homologada esta licitação, o seu objeto será contratado com a licitante vencedora, através
de instrumento de Contrato Administrativo, com conseqüente expedição da Ordem de Serviço.

11.3 – No caso em que a adjudicatária decair do direito a execução do objeto desta licitação à SAE
– Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos poderá revogar esta licitação, ou convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação para executar os serviços, em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

12 – PENALIDADES

12.1 – O convocado para execução do objeto licitado estará sujeito à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da proposta, pela recusa em assinar o Contrato ou receber a Ordem de
Serviço no prazo estabelecido, ficando impedido de licitar com SAE – Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, enquanto não saldar o débito.

12.2 – O atraso injustificado para execução dos serviços caracteriza o descumprimento das
obrigações assumidas, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal nº
8666/93 e suas alterações posteriores.

12.2.1 – Atraso até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia, da parcela em atraso; e

12.2.2 – Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 10% (dez por cento) do Valor total de Contrato.

12.3 – Se na realização da licitação, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer
inadimplência de que possa ser responsabilizada a licitante, ficará, conforme o caso, incursa nas
penalidades e sanções de:

a) Advertência;
b) Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor total da proposta;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, pelo prazo de 02 (dois) anos
consecutivos, e

d) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até
que seja promovida sua reabilitação perante a Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

12.4 – A licitante vencedora, ou na ordem, ou que lhe suceder, estará sujeita as penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8666/93, a ser aplicada em caso de infrigência das
propostas apresentadas.

13 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, DE RECEBIMENTO DO OBJETO E
RESPONSABILIDADE

13.1 – O prazo para execução será de 240 dias contados a partir da Ordem de Serviços e da
vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Assinatura do
Contrato,e de acordo com o cronograma abaixo.

PRODUTO DESCRIÇÃO PRAZO
01 Plano de recuperação ambiental da atual área de disposição de

resíduos
100 dias
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02 Memorial de caracterização 30 dias
03 Estudo Ambiental para o aterro sanitário/CTR – inclusive seu

licenciamento
110 dias

13.2 - O prazo de conclusão poderá ser prorrogado, por livre estipulação das partes contratantes,
caso ocorra qualquer motivo de força maior, devidamente comprovado e justificado.

14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos serão efetuados em função das fases do trabalho realizadas:
 Produto 01:

o Levantamento preliminar topográficos, geofísico: 30 dias
o Diagnóstico Local: + 20 dias
o Intervenções de engenharia necessárias: + 20 dias
o Entrega final: + 30 dias (prazo total 10 dias)

 Produto 02
o Entrega do memorial: 30 dias (prazo total 30 dias)

 Produto 03
o Caracterização do meio físico e levantamento básicos: 30 dias
o Definição de impactos, medidas mitigadoras e planos: + 30 dias
o Entrega do Produto final: + 40 dias ( prazo de 110 dias)

14.1.1 – A SAE efetuará o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Departamento Responsável da Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos.

14.1.1  Em caso de devolução da fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir
após sua apresentação.

14.2 – Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja
a qualquer titulo.

14.3 – Ocorrendo atraso no pagamento consoante subitem anterior, os valores serão atualizados
monetariamente nos termos da Lei em vigor.

15 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 – A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos poderá, a seu critério fiscalizar os
serviços com engenheiro do seu quando permanente ou contratar empresa para gerenciá-la.

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
e outros resultantes do cumprimento do contrato.

16.2– A inadimplência da contratada com referência aos encargos estabelecidos no item anterior
não transfere a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos a responsabilidade de seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.

16.3 - As despesas com transporte, seguro de transporte, instalação, ensaios, testes, análises de
materiais, equipamentos, etc, quando necessário, a critério da contratante correrão por conta
da contratada

16.4 - A Contratada obriga-se a fornecer a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, todos
dados técnicos  que esta achar do seu interesse e todos os elementos e informações
necessários quando solicitada.

16.5 - A contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e cuidados, visando a
evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais  a seus operários e a terceiros, assim como
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todas as medidas relacionadas com seguro de seus empregados contra tais danos, ficando
sempre responsável pelas conseqüências originadas de acidentes;

16.6 - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

16.7 - É de exclusiva responsabilidade da contratada a guarda da obra, materiais e equipamentos
utilizados até o final definitivo recebimento do objeto.

16.8 - A contratada obriga-se a retirar todo entulho proveniente das obras e serviços executados,
bem como após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as
áreas pelo menos.

16.9 - A Proponente vencedora, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei federal nº 8666/93
se obriga a aceitar nas mesmas condições de usa proposta os acréscimos ou supressões de
até 25% (vinte e cinco por cento)do valor do contrato.

17 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

17.1– A contratação decorrente da presente licitação, bem como de sua alteração, ficará
condicionada às normas contidas na Lei Federal nº 8666/963 e suas alterações posteriores.

17.2 - Antes da assinatura do contrato, a licitante/contratada deverá comprovar a prestação da
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo a licitante
optar por:

- Caução em dinheiro;

- Seguro garantia; ou

- Fiança bancária.

17.2.1 – Optando por caução em dinheiro, não será aceito deposito através de cheque ou qualquer
outro título de crédito.

17.2.2 – A CONTRATADA ficará obrigada apresentar Garantia Complementar da Caução, caso o
valor do Contrato seja alterado através de Termo Aditivo de Acréscimo ou Reajuste de Valor.

17.2.3 – A CONTRATADA ficará obrigada apresentar Prorrogação da Garantia, caso o prazo de
execução/vigência seja prorrogado.

17.3 – O prazo para assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias, contados da data da
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei Federal nº 8666/93.

17.4 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

17.5 – Transcorridos os prazos estabelecidos nos subitens 17.3 e 17.4, quando a convocada não
assinar o  termo de Contrato, fica facultado a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade com
este ato convocatório.

17.6 – A contratada deverá apresentar, na ocasião da assinatura do contrato, A.R.T. Anotação de
Responsabilidade Técnica, referente a execução do objeto deste Edital, apresentar visto do
CREA/SP, em nome da licitante e do(s) profissional(is) para execução da obra, no caso deste(s) ou
daquela possuir domicilio fora do Estado de São Paulo e Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) referente a execução do objeto.
17.8. - O prazo para execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da data
da Ordem de Serviços e a vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data
da assinatura do Contrato Administrativo.

17.9 – A prorrogação, conforme subitem anterior, não dispensa a lavratura do respectivo termo.
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17.10 – Todos os instrumentos contratuais serão assinados pelo representante legal da empresa
na sede da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

18 – DAS CAUSAS DE RESCISÃO

18.1 – O contrato poderá ser rescindido pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
mediante ato do Superintendente por escrito, em qualquer das seguintes hipóteses:

18.1.1 – Se os serviços não forem iniciados no prazo de 10 (dez) dias corridos da emissão da
Ordem de Serviço na forma prevista no Edital, excetuadas as situações devidamente justificadas,
de ordem técnica, aceitas pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos;

18.1.2 – Se houver interrupção dos serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos ou 10 (dez)
dias alternados, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado; e

18.1.3 – Se ocorrerem reiteradas violações das obrigações assumidas pela contratada após a
aplicação de multa por mais de 2 (duas) vezes por qualquer infração.

18.2 – No caso de rescisão administrativa unilateral, a contratada reconhece o direito da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos aplicar as sanções previstas neste ato
convocatório, e as demais previstas nos Artigos 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

18.3 – As razões enumeradas no subitem 18.1 não excluem as demais previstas na Lei Federal nº
8.666/93.

19 - DOS RECURSOS

19.1 – A interposição de recursos administrativos obedecerá às disposições do artigo 109 da Lei
Federal nº 8666/93, os quais deverão ser protocolados junto a Comissão de Abertura e Julgamento
de Licitações, no mesmo local já estabelecido neste ato convocatório.

20 – DOS ESCLARECIMENTOS

20.1 – As dúvidas quanto a interpretação dos termos deste Edital e seus anexos, bem como
quaisquer incorreções ou discrepâncias neles encontrados, deverão ser protocolados junto ao Setor
de Atendimento da SAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da data de encerramento da
licitação sem efeito suspensivo.

20.2 – Não serão levados em consideração pela SAE, em qualquer fase, quaisquer consultas,
pleitos ou reclamação que não tenha sido formulada por escrito e devidamente protocolada,
podendo ser encaminhada via fax ou e-mail, desde que os originais sejam remetidos no prazo de
24 (vinte e quatro) horas. Em hipótese alguma será aceito entendimentos verbais entre as partes.

20.3 – Quaisquer dúvidas surgidas, após abertura dos envelopes, ficarão sujeitas a interpretação
da Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações  e à luz do ordenamento jurídico aplicável a
espécie.

20.4 – A comissão de Abertura e Julgamento  da proposta não aceitará em hipótese alguma,
futuras alegações de omissão na proposta de fornecimento necessário à execução da Ordem de
Serviços ou inexatidão relativamente à execução dos serviços, com o objetivo de alterar o preço
proposto.

21– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 – A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação dos
ENVELOPES Nº 01 E Nº 02, implica na sujeição a todas as exigências e condições estabelecidas
neste ato convocatório.

21. 2 – Decairá do direito de impugnar os termos da presente Edital perante a Superintendência de
Água e Esgoto de Ourinhos o licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois
da Abertura do Envelope nº 01 – Habilitação, falhas ou irregularidades, que o viciarem, hipótese
em que a comunicação não terá efeito de recurso.
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21.3 – Todas as declarações e informações prestadas, em atendimento as normas do presente
edital, sujeitam-se às penas de Lei.

21.4 – Os casos omissos serão regulados pela Lei Federal nº 8.666/93, sendo apreciados e
decididos pela Comissão de Abertura e Julgamento de Licitações, submetendo-os, conforme o caso,
à apreciação da Autoridade Superior.

21.5 – Informações relativas a quaisquer aspectos do contrato somente poderão ser dadas a
conhecimento de terceiros, inclusive através de meio de publicidade, após aprovação expressa da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos.

21.6 – A SAE indicará um gestor (Divisão de Projetos e Fiscalização) para o contrato, ao qual
incumbirá o acompanhamento do contrato.

21.7 – A presente licitação possui o valor máximo de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

21.8 – Para dirimir quaisquer dúvidas ou questão decorrentes da presente licitação, fica eleito o
foro da Comarca de Ourinhos, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que privilegiado,
independente do domicilio das partes.

Ourinhos, 18 de agosto de 2.016.

Haroldo Adilson Maranho
Superintendente da SAE
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TERMO DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DO ESTUDO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE
PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECICLAGEM E
COMPOSTAGEM – CTR E ATERRO SANITÁRIO DE OURINHOS – SP BEM COMO
OBTENÇÃO DE LICENÇAS PERTINENTES JUNTO A CETESB.

INTRODUÇÃO

O Município de Ourinhos conta com um aterro controlado, cuja capacidade
encontra-se esgotada, além do fato de sua localização não ser adequada, por
localizar-se ao lado do aeroporto estadual.  Desta forma existe o impedimento
para continuidade do uso de área contígua como aterro, necessitando-se
assim, a definição de uma nova área dentro de limites permitidos.

A implantação de um aterro sanitário implica em processo de licenciamento
ambiental junto à CETESB, que requer uma série de documentos de acordo
com o enquadramento do empreendimento pretendido. O município de
Ourinhos contava em 2014 com uma população total aproximada de 106 mil
habitantes e na área urbana, a estimativa é de 103 mil habitantes, o que
representa um montante de cerca de 70 t/dia de resíduos sólidos domiciliares,
de acordo com o índice CETESB de 0,9 kg/hab.dia aplicável à população em
questão. O município também busca se enquadrar na PNRS, através da
disposição somente  dos  rejeitos,  com  instalação  de  uma  usina  de
processamento  de resíduos. Neste caso, é possível, concretamente, uma
redução de pelo menos 60% de resíduos, considerando-se a experiência do
município de São José do Rio Preto – SP.

Face as considerações apresentadas, conclui-se que o enquadramento do
aterro sanitário para fins de licenciamento, deve corresponder à capacidade
diária inferior a 100 t/dia de resíduos/rejeitos. Neste caso, o município deve
obter, dentre outros documentos,  o  Estudo  Ambiental  para  Implantação
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de  Aterro  Sanitário  (capacidade superior a 10 t/dia), cujo roteiro é
apresentado no Anexo 1.

ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços que se apresentam corresponde ao conjunto de itens
citados no roteiro para elaboração do Estudo Ambiental para Implantação de
Aterro Sanitário (capacidade superior a 10 t/dia). Contudo, para elaboração do
referido documento.

SERVIÇOS REFERENTES AO ANTIGO ATERRO CONTROLADO

PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ANTIGO ATERRO
CONTROLADO

O projeto de encerramento e recuperação do antigo aterro sanitário
deverá contemplar, no mínimo:

- Levantamento topográfico, investigação geológica, geotécnica e
hidrogeológica;

- Representação em planta planialtimétrica, em escala não inferior a
1:2.000, do uso do solo, das águas subterrâneas e das águas
superficiais num raio mínimo de 200 m;
- Reconformação geométrica do maciço e proposição de cobertura final;
- Sistema de drenagem, acumulação e tratamento de líquidos
percolados; Sistema de drenagem de águas pluviais;
- Sistema de drenagem de gases;
- Plano  de  monitoramento  geotécnico,  de  gases  e  das  águas
superficiais  e subterrâneas na região do aterro;
- Cobertura Vegetal;
- Isolamento físico e visual da área do aterro;
- Uso  futuro  da  área  incluindo,  preferencialmente, proposta  de
legislação  que imponha restrições ao uso do solo nas áreas
diferetamente afetadas;
- Cronograma de execução;
- Relatório de Investigação confirmatória;
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Para áreas classificadas como contaminadas sob investigação:

Caso  a  avaliação  confirmatória  demonstre  contaminação  do  solo,
das  águas subterrâneas ou de outros bens a proteger, o cronograma
executivo apresentado deverá contemplar, também, o prazo para
apresentação das seguintes informações, em conformidade com as
etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, a saber:

- Investigação detalhada;
- Avaliação de risco à saúde humana;
- Proposição e implementação de medidas de intervenção na área,
conforme estabelecido no  “Procedimento para  Gerenciamento de
Áreas  Contaminadas", acima citado, complementares ou não às ações
de intervenção estabelecidas no projeto de encerramento citadas no
item anterior;
- Exemplo de intervenções adicionais: contenção das plumas em fase
dissolvida na água subterrânea e de gases no solo, implementação de
medidas de controle institucionais e de engenharia visando proteger
receptores externos;

Observação:

Os estudos (investigação detalhada e avaliação de risco) devem ser
conduzidos em paralelo ao detalhamento e implantação do projeto de
encerramento e recuperação do antigo aterro, medida essencial para o
condicionamento da fonte de contaminação.

Caso seja constatada contaminação do solo, das águas ou de outros
bens a proteger, poderão ser solicitadas medidas adicionais para
adequação e encerramento do antigo aterro controlado.

As propostas e ações previstas, inclusive a permanência dos resíduos no
local, deverão considerar as eventuais restrições legais incidentes na
área objeto do projeto de encerramento e recuperação do antigo aterro
controlado.
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SERVIÇOS REFERENTES AO NOVO EMPREENDIMENTO

Caracterização do Empreendimento, constando de Projeto Conceitual
Básico do aterro sanitário para resíduos sólidos urbanos, em área
indicada (conforme documentação em anexo). Parte das informações
para o Projeto depende do Diagnóstico Ambiental. O projeto
constará de:

- Reconhecimento e delimitação inicial da área do empreendimento;
- Diretrizes estabelecidas pela NBR 8419 – Apresentação de projetos de
aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos e pela NBR 13896 -
Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e
operação;
- Estimativas da produção de resíduos sólidos urbanos, considerando
que a vida útil do empreendimento deverá ser, no mínimo, de 15 nos,
conforme previsto no inciso VI do artigo 4º da Resolução CONAMA
404/08;
- Classificação dos Resíduos Sólidos de acordo com a Norma ABNT-NBR
-10.004, considerando a projeção de demanda;
- Apresentação de informações sobre emissão de gases e geração de

ruídos;
- Concepção e justificativa para as alternativas tecnológicas adotadas;
- Layout  do  sistema,  com  disposição  e  especificação  de  acessos,

sinalização  e isolamento da área;
- Definição da capacidade do aterro e demanda de terra para cobertura;
- Descrição das etapas de implantação;
- Concepção e dimensionamento do sistema de impermeabilização;
- Concepção e dimensionamento do sistema de drenagem de chorume;
- Concepção do sistema de manejo de chorume coletado;
- Concepção e dimensionamento do sistema de drenagem pluvial;
- Concepção do sistema de drenagem de gases;
- Descrição da fase de implantação do empreendimento;
- Descrição da sistemática e a forma de transporte dos resíduos;
- Descrição da operação do empreendimento;
- Estimativa de mão de obra necessária para sua implantação, operação
e período de funcionamento do empreendimento;
- Complementação do plano de monitoramento ambiental e estrutural;
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- Complementação do plano de inspeção e manutenção do
empreendimento;

- Plano de encerramento e pós-encerramento do aterro;
- Cronograma de implantação e orçamento.

Relatório consolidado do Diagnóstico Ambiental Preliminar da área
de influência do empreendimento, contendo:

- Delimitação em planta, com descrição e justificativa das áreas de
influência do empreendimento (ADA – Área Diretamente Afetada; AID –
Área de Influência Direta e AII;
– Área de Influência Indireta) para os meios físico, biótico e antrópico;
- Localização  do  empreendimento  nos  contextos  geológico,
geomorfológico  e hidrogeológico, baseadas em informações fornecidas
pela Prefeitura Municipal de Ourinhos;
- Caracterização da área quanto aos aspectos hidrológicos, classificando
os corpos d’água, de acordo com a legislação ambiental vigente;
- Caracterização  das  condições climáticas  (pluviometria,  temperatura,
velocidade, direção e predominância dos ventos, etc);
- Apresentação  de  informações  sobre  a  qualidade  do  ar,
relacionando-a  com  a inserção do empreendimento.
- Informações em planta sobre a vegetação, corpos d’água, caminhos,
estradas e edificações existentes dentro da propriedade, bem como
sobre os confrontantes e incluir o lay-out geral do empreendimento;
- Identificação de impactos ambientais;
- Apresentação de medidas mitigadoras, compensatórias e/ou de

controle ambiental;
- Apresentação do plano de acompanhamento e monitoramento;

Projeto executivo do aterro sanitário para fins de implantação,
constando de:

- Especificação e detalhamento das vias permanentes de acesso;
- Especificação do sistema de isolamento físico e vegetal;
- Detalhamento do sistema de drenagem pluvial;
- Detalhamento do conjunto liner, proteção e drenos subsuperficiais;
- Detalhamento do sistema interceptor e coletor de lixiviados;
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- Detalhamento do sistema de armazenamento temporário de lixiviados;
- Especificação dos elementos de monitoramento ambiental;
- Detalhamento do sistema de drenagem e queima de gases;
- Detalhamento da cobertura intermediária e final;
- Plantas construtivas de edificações;
- Especificação de sistemas e recalque de líquidos;
- Projeto paisagístico;
- Especificações operacionais do aterro sanitário;
- Cronograma de implantação;
- Orçamento com referência data-base SINAPI concatenado ao

cronograma;

- Mapa  de  localização da  área  em  escala  de  pelo  menos  1:50.000,
contendo mananciais próximos, vias de acesso e áreas urbanizadas;

- Imagem de satélite ou fotografias aéreas da área e do entorno
(1:30.000);

- Levantamento planialtimétrico cadastral digital da área do
empreendimento (área a ser remediada e de expansão) e seu entorno até 200
m.  Curvas de nível de 1,0 m e indicação  de  cercamentos,  limites, taludes,
acessos,  canaletas,  árvores isoladas, áreas de preservação permanente,
contorno de matas, nascentes e outras singularidades. O mapa resultante
deve ser georreferenciado;

- Relatório de sondagens a percussão até o limite impenetrável ou do NA.
Na área eleita para ampliação e sobre o aterro existente, para conhecer a
espessura da camada de lixo.   A quantidade de furos é aquela que permitirá
traçar o mapa potenciométrico (do nível de água) e ser representativo do
perfil vertical do terreno;

- Resultados de ensaios de infiltração para estimativa da permeabilidade
do solo natural  e  do  solo  compactado  à  profundidade  de  corte  do
aterro,  onde  será construída a base.

- Direção predominante dos ventos.
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- Caracterização   da   cobertura   vegetal   existente,   na   área   de
influência   do empreendimento, discriminando áreas de vegetação nativa
e/ou de interesse específico para a fauna.

- Caracterização a fauna local, por meio de levantamentos de campo.

- Laudo de Caracterização de Vegetação e Laudo de Fauna relativo a
Licenciamento Ambiental para Depósito de Resíduos Sólidos.

EXECUÇÃO TÉCNICA DOS TRABALHOS:

Com base e em contato com os órgãos ambientais, e
documentação exigida, será necessário:

- Adequação do levantamento planialtimétrico da área
- Levantamento Florístico e Vegetal da gleba
- Levantamento de Fauna silvestre na gleba
- Delimitação da área útil na propriedade, conforme exigências para o
produto em referência (resíduos sólidos domésticos)

A documentação técnica que se refere é compreendida por
documentação da área e do proprietário (adequação das plantas e
memoriais), cálculos específicos, Laudo técnico de vegetação e de fauna
acompanhados de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do
Engenheiro responsável.

- Preparo dos documentos resume-se em:
- Projeto de enquadramento na Lei 12.651/12 (caso necessário).
- Reaproveitamento e readequação do levantamento e mapas

necessários
- ARTs, vistorias e acompanhamento do processo até sua aprovação.

- Caracterização do uso e ocupação do solo atual,

- Apresentação dos principais índices demográficos, de saúde e
socioeconômicos da região sob influência do empreendimento e discutir suas
relações com o mesmo.
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- Caracterização da capacidade de suporte da infra-estrutura básica existente
no local.

- Demonstração da compatibilidade do empreendimento com a legislação
incidente: Municipal, Estadual e Federal.

- Estudo arqueológico.

O objetivo é executar DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO e
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, por meio da elaboração de
PROJETO a ser apresentado ao Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico  Nacional - IPHAN  (SR/SP),  com  posterior  desenvolvimento
das  atividades  de  PESQUISA  E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL e
elaboração de RELATÓRIO TÉCNICO, com vistas à obtenção da LP/LI
(Licença Prévia e Licença de Instalação) de acordo com a Instrução
Normativa IPHAN nº 001/2015 de 25 de março de 2015.

ESCOPO DOS TRABALHOS

A Ficha de Caracterização de Atividade – FCA (disponível no sítio
eletrônico do IPHAN) deve ser preenchida pelo empreendedor e
encaminhada ao órgão competente.

O escopo dos trabalhos engloba três fases:

A primeira fase trata do PROJETO DE DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
INTERVENTIVO e PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL.
A segunda fase trata da realização das ATIVIDADES DE CAMPO da
pesquisa propostas no projeto elaborado na primeira fase, após a
emissão da portaria no Diário Oficial da União autorizando o início da
pesquisa.
A terceira fase refere-se à elaboração de RELATÓRIO FINAL, contendo o
detalhamento das atividades realizadas, bem como considerações
conclusivas quanto ao potencial arqueológico das áreas pesquisadas.
Cada uma dessas três fases do desenvolvimento do trabalho são
propostas em atendimento ao que dispõe a IN IPHAN nº 001/2015.



464623

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

PRIMEIRA FASE

PROJETO DE DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO E
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO e PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL constitui- se do rastreamento de registros
arqueológicos para a avaliação de uma região ou de um local, em
termos de patrimônio arqueológico. O levantamento transita entre
extensões maiores ou menores, de acordo com o foco da abordagem
(escalas  intermediária  a  micro,  abrangendo  a  unidade  geográfica
de  manejo patrimonial correspondente à área de influência direta do
empreendimento, organizada em módulos arqueológicos). Sua
operacionalização se dá por meio do planejamento e execução de
caminhamentos (investigação de superfície) e sondagens (investigação
de subsuperfície) na matriz pedológica da Área Diretamente Afetada
(ADA), em pontos avaliados como estratégicos marcados por
geoindicadores arqueológicos.

O diagnóstico pode ser realizado de forma concomitante ou separada,
conforme recomendação do IPHAN (e constante na metodologia do
projeto).

Os procedimentos de pesquisa que serão empregados nesse trabalho
seguem as orientações e diretrizes do IPHAN,  definidas  pela  Portaria
nº  7/1988  e  Instrução  Normativa  001/2015,  que  deliberam  sobre
os procedimentos necessários à compatibilização das licenças
ambientais com estudos preventivos de arqueologia (BASTOS,
TEIXEIRA, 2005; MORAIS, 2008).

Diagnóstico Arqueológico Interventivo (constante no projeto).

De acordo com a metodologia proposta por Morais (2012), o modelo
científico construído para subsidiar o estudo de arqueologia preventiva
tem por base a investigação, leitura e análise dos seguintes parâmetros:
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a) Evolução do cenário local: trata-se da avaliação do aspecto original
das áreas diretamente afetadas e de influência direta, com o
reconhecimento das transformações motivadas pela variação do uso e
ocupação do solo, convergido para o quadro atual.

b) Configuração do empreendimento: trata-se das características do
empreendimento (implantação, ocupação e funcionamento),
considerando seu potencial de impacto sobre, eventuais registros
arqueológicos da região.

c) Indicadores arqueológicos: o planejamento estratégico privilegia
leitura, análise e consolidação dos indicadores potenciais da presença de
registros arqueológicos na área diretamente afetada pelo
empreendimento. A base de sustentação do modelo são as análises e
interpretações temáticas focadas em duas  mídias:  1)  os sensores
remotos  que  permitem  interpretação  da  paisagem,  com  o  aporte
das disciplinas do meio físico-biótico, para a avaliação dos
geoindicadores arqueológicos, especialmente no caso da arqueologia
indígena; 2) as fontes documentais etnográficas, etno-históricas e
históricas, relacionadas com o universo multivariado da sociedade
nacional.

d) Diagnóstico interventivo: este procedimento propicia uma leitura
previa do potencial arqueológico da área em estudo e a leitura da
gênese da composição do solo da ADA, com a máxima potencialização
das observações espontâneas e induzidas.

Seqüência das operações a serem realizadas durante o diagnóstico e
prospecções interventivas:

Análise do meio físico-biótico do entorno de ambientação, especialmente
as condições originais, anteriores à utilização da área;

Pesquisas bibliográfica, cartográfica e documental de natureza
iconográfica; Entrevistas com proprietários e sitiantes;

Levantamentos históricos e etno-históricos;
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Pesquisa junto ao CNSA/IPHAN (Cadastro Nacional de Sítios
Arqueológicos) sobre ocorrências nos municípios envolvidos;

Análise de perfis naturais;

Execução da documentação gráfica e fotográfica;

Interpretação  de  fotos  aéreas  e  de  cartas  geológicas,  com  o
propósito  de  cartografar geoindicadores arqueológicos (MORAIS,
1999).

Caminhamentos e prospecção de campo, com investigação de superfície
e sondagens de sub-superfície,  para  rastreamento  de  eventuais
registros  arqueológicos.  Serão  escavados  cortes  de verificação, de
forma sistemática. De todos os cortes serão tomados pontos de GPS,
para possibilitar sua posição em mapa.

Os sedimentos retirados das sondagens serão peneirados. Em linhas
gerais a metodologia a ser utilizada leva em consideração as
circunstâncias específicas de cada empreendimento, aliado ao
cumprimento das normas legais, tendo em vista que o registro
arqueológico é bem patrimonial da União (MORAIS, 2008);

Estudo de identificação, caracterização e localização do potencial
arqueológico – localização dos sítios e áreas de ocorrências
arqueológicas evidenciados (georrefenciamento);

Trabalho de laboratório – estudo dos materiais arqueológicos coletados
– curadoria e análise: Caso sejam encontrados vestígios arqueológicos
na área em tela, será coletada apenas amostra comprobatória. Nesse
caso, os materiais serão analisados em laboratório (LAG – FCT/Unesp),
sendo utilizada metodologia de análise largamente testada em trabalhos
acadêmicos desenvolvidos nos âmbitos do Museu de Arqueologia e
Etnologia (MAE - USP) e do Laboratório de Arqueologia Guarani
(LAG/FCT-Unesp).
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Avaliação do estado de conservação dos sítios encontrados.

Obs.: O endosso financeiro para a realização da pesquisa (a ser
apresentado ao IPHAN quando do protocolo do projeto) será dado pelo
empreendedor (SAE – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos).

Programa de Educação Patrimonial (constante no projeto)

O programa de educação patrimonial constante no projeto arrolará as
atividades a ser desenvolvidas com vistas à socialização dos
conhecimentos arqueológicos já disponíveis na região, além daquele
produto da pesquisa em tela. Basicamente serão desenvolvidas as
seguintes ações:

Palestra e oficinas em escolas: Em escolas da rede pública, previamente
selecionadas, serão realizadas palestras e oficinas tematizando a cultura
material indígena e histórica do Estado de Paraná.

Conversa informal sobre patrimônio com os trabalhadores de campo:
Essa conversa terá como material de apoio banners, folder e réplicas de
peças arqueológicas.

Folder: Serão elaborados e distribuídos folders informativos para
trabalhadores da área do empreendimento.

Confecção de material didático: Com base nos resultados das pesquisas
sobre a arqueologia regional e etno-história do Estado do Paraná e
região da área do empreendimento será elaborado texto didático e
power point a ser apresentado na palestra junto a escola, bem como
esse material será disponibilizado para a coordenação e professores da
escola.

SEGUNDA FASE

ATIVIDADES DE CAMPO
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Esta  segunda  fase  corresponde  à  execução  das  ações  de  pesquisa
e  educação  patrimonial,  conforme descriminadas no projeto aprovado
pelo IPHAN.

TERCEIRA FASE

RELATÓRIO FINAL

A terceira fase corresponde à confecção e protocolo do relatório do
diagnóstico e prospecções interventivas e do programa de educação
patrimonial, detalhando todas as etapas apresentadas no projeto
aprovado pelo IPHAN. Será feito, também, acompanhamento junto ao
IPHAN até a emissão do parecer final (parecer do relatório). O relatório
será elaborado descriminando as propriedades pesquisadas e
identificando, se for o caso, a presença de sítios ou áreas de ocorrências
arqueológicas.

INFORMAÇÕES E DADOS A SEREM FORNECIDOS PELA SAE

- Dados sobre a população urbana atendida.
- Dados sobre a qualidade e quantidade mensal de resíduos que serão

recebidos pelo aterro.
- Localização  dos  pontos  de  captação  de  águas  superficiais  para

abastecimento público.
- Existência   de   estações   de   tratamento   de   esgotos   e
respectiva   capacidade (volumétrica e de carga orgânica).
- Caracterização dos resíduos que serão encaminhados ao aterro de
sanitário/rejeito (composição gravimétrica, geração per capita e
quantidade estimada)
- Estrutura e operação do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos
(número e tipo de veículos, número de viagens e setores de coleta,
existência de coleta diferenciada ou seletiva, horário de coleta, etc.)
- Abrangência do sistema de coleta de lixo.
- Disponibilidade  de  equipamentos  para  operação  do  aterro  e
infra-estrutura  de suporte (pá-carregadeira, trator de esteira com
lâmina, caminhões basculantes, combustíveis e oficinas).
- Disponibilidade de recursos humanos operacionais e de serviços.
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- Característica dos acessos ao empreendimento e distância da área
urbanizada.

Todos os demais estudos e projetos pertinentes a obtenção das
licenças ambientais de instalação junto a CETESB.

Todos os serviços técnicos de projeto e memoriais deve ser
acompanhado de sua respectiva ART.

Valor de Referência:
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)*

*Valor proposto para execução de todos os projetos e licenças ambientais para a
completa obtenção de instalação do novo aterro sanitário e CTR Central de
Tratamento de Resíduos

Ourinhos,  18 de agosto de 2.016.

Divisão de Projetos e Fiscalização
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ANEXO II

(MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO)

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado a Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, Estado de São Paulo, entidade de direito público interno inscrito no C.N.P.J sob. o nº 49
131 287/0001-88, neste ato representada pelo Sr. Haroldo Adilson Maranho, Superintendente da
SAE, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado à empresa
.........................................., com sede à ...................................................., na cidade de
......................, estado de ........................., inscrita no C.N.P.J sob o nº
............................................., neste ato representada pelo Sr.
................................................, na qualidade de ....................................., cadastrado no
CPF/MF sob o nº ................................. portador da Cédula de Identidade
........................................., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista aos termos da
proposta apresentada nos autos do Processo nº 784/16, sob forma de Tomada de Preços nº
01/16, que ficará fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transição, tem
entre si justo e contratado o seguinte:

1 - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para Elaboração de Estudo Ambiental para implantação de Central de
Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Reciclagem e Compostagem – CTR e Aterro Sanitário
de Ourinhos, bem como obtenção de Licenças Pertinentes junto a Cetesb.

1.2 – Estão incluídos nos serviços o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários para execução dos serviços, por parte da CONTRATADA, sendo pelo
regime de empreitada menor preço global, de acordo com as descrições e especificações
constantes do Anexo I deste Edital.

2 – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O presente CONTRATO será executado sob regime de empreitada por preço global,
compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários,
por parte da CONTRATADA.

3 - FONTES E RECURSOS

3.1 Os recursos financeiros para a realização, objeto desta licitação correrão por conta da dotação
própria consignada no orçamento vigente:

03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.05.00 – Departamento de Limpeza Urbana
03.05.01 – Diretoria de Limpeza Urbana
3.3.90.39.00 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica

4 - DO VALOR DO CONTRATO

4.1 - Pela execução das obras decorrentes deste contrato, a CONTRATADA fará jus à remuneração
total de R$ .......................... (............................................), mediante pagamento conforme
medição.

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

5.1 Os pagamentos serão efetuados em função das fases do trabalho realizadas:
 Produto 01:

o Levantamento preliminar topográficos, geofísico: 30 dias
o Diagnóstico Local: + 20 dias
o Intervenções de engenharia necessárias: + 20 dias
o Entrega final: + 30 dias (prazo total 10 dias
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 Produto 02
o Entrega do memorial: 30 dias (prazo total 30 dias)

 Produto 03
o Caracterização do meio físico e levantamento básicos: 30 dias
o Definição de impactos, medidas mitigadoras e planos: + 30 dias
o Entrega do Produto final: + 40 dias ( prazo de 110 dias)

5.1.1 – A SAE efetuará o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da nota
fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Departamento Responsável da Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos.

5.1.2  Em caso de devolução da fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após
sua apresentação.

5.2 – Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja a
qualquer titulo.

5.3 – Ocorrendo atraso no pagamento consoante subitem anterior, os valores serão atualizados
monetariamente nos termos da Lei em vigor.

6 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

6.1 - Os preços praticados durante a vigência do contrato são fixos e irreajustáveis.

6.2 – Havendo prorrogação do contrato e/ou tendo sua vigência atingido doze (12) meses
contados da data limite para entrega da proposta na licitação, será concedido reajuste anual de
preços, calculando com base na variação acumulada do IPCA-E, abrangendo o período
compreendido entre aquele mês e o correspondente ao do implemento da anualidade, passando os
valores corrigidos a vigorarem a partir do 13º mês, observando-se, contudo, o cumprimento do
cronograma físico pela CONTRATADA.

6.3 – Para efeitos do disposto nesta cláusula, a unidade gestora deverá encaminhar os autos para
o Departamento de Assuntos Jurídicos para análise e verificação do equilíbrio Econômico-Financeiro
do Contrato.

7 – DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 – A CONTRATADA oferece, a título de garantia e conforme art. 56 da  Lei Federal nº 8666/93 a importância
de R$ .........................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da obrigação.

7.2 – A garantia prestada será liberada ou restituída após dez (10) dias da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, no caso de rescisão do Contrato, se esta ocorrer por culpa da SAE, depois de verificada a inexistência
de quaisquer débitos  com a Administração.

7.3 - O valor da garantia deverá permanecer integral até o término da vigência do contrato.

7.4 – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA
deverá providenciar sua complementação  em três (03) dias úteis contados da notificação da SAE.

7.5 – A não apresentação da cobertura da garantia, a não prorrogação da sua validade ou na ocorrência de
qualquer outro motivo que importe em descobertura contratual, importará na aplicação das penalidades previstas
na inexecução total do contrato.

7.6 – A SAE reserva-se no direito de descontar da garantia, toda importância que  a qualquer titulo lhe for devida
pela CONTRATADA.

7.7 – O valor da garantia se reverterá em favor da SAE, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de
rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das perdas e danos porventura verificados.

8 – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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8.1 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
outros resultantes do cumprimento  do contrato.

8.2 – A inadimplência da contratada com referência aos encargos estabelecidos no item anterior
não transfere a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos a responsabilidade de sue
pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.

8.3 - As despesas com transporte, seguro de transporte, instalação, ensaios, testes, análises de
materiais, equipamentos, etc, quando necessário, a critério da contratante correrão por conta
da contratada

8.4 - A Contratada obriga-se a fornecer a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, toda a
documentação técnica constantes no Memorial Descritivo do Edital, os dados técnicos  que esta
achar do seu interesse e todos os elementos e informações necessários quando solicitada.

8.5 - A contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e cuidados, visando a
evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais  a seus operários e a terceiros, assim como todas
as medidas relacionadas com seguro de seus empregados contra tais danos, ficando sempre
responsável pelas conseqüências originadas de acidentes;

8.6 - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

8.7 - A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei federal nº 8666/93 se obriga
a aceitar nas mesmas condições de usa proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e
cinco por cento)do valor do contrato.

8.8– A Contratada fica obrigada após a execução da obra deverá apresentar à Guia de Pagamentos
do INSS, incidente sobre a mão de obra, sob pena de retenção do valor respectivo, sem prejuízo
da aplicação das penalidades cabíveis.

8.9 – A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal
que porventura venha ocorrer durante a execução e entrega dos serviços, principalmente os fatos
que dependam de orientação técnica da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

8.10 – A CONTATADA responde civil e criminalmente pelos atos praticados por seus prepostos
durante a execução do contrato, quer em relação a terceiros

9 – DO PRAZO DE ENTREGA, DE RECEBIMENTO DO OBJETO E RESPONSABILIDADE

9.1 – O prazo para execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da data
da Ordem de Serviços e a vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data
da assinatura do Contrato Administrativo.

9.2 – O prazo de conclusão dos serviços poderá ser prorrogado, por livre estipulação das partes
contratantes, caso ocorra qualquer motivo de força maior, devidamente comprovado e justificado.

9.3 – Após a conclusão dos serviços, o engenheiro fiscal da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos emitirá um laudo de recebimento provisório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, caso em
que a Contratada fica obrigada a efetuar qualquer correção que se fizer necessário, independente
de indenização.

9.4 – Após o prazo de que trata o item anterior, a obra será recebida definitivamente, caso em que
a Contratada ficará responsável pelo prazo de 60 (sessenta) meses, obrigando-se a executar as
suas expensas quaisquer correções que se fizerem necessários.

9.6 – Se os serviços apresentarem defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo
de vistoria que relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial do mesmo à Contratada,
para que proceda às correções apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até
nova comunicação.

9.7 – Recebida definitivamente à obra, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, solidez,
correção e segurança dos trabalhos, subsistem na forma da Lei.
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10 – DOS REPRESENTANTES DAS PARTES E DAS COMUNICAÇÕES

10.1 Fica credenciado pela SAE para fiscalização e gestão do contrato, bem como prestar toda
assistência e orientação que se fizerem necessárias, o Sr ............................, que poderá, junto
ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que
forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de
comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

10.2 A fiscalização para cumprimento do presente instrumento, por parte da SAE, poderá ser
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização de seu Superintendente  e posterior
comunicação à CONTRATADA.

10.3 Caberá ao gestor indicado pela Administração o acompanhamento efetivo do cumprimento
dos termos do presente contrato, em observância ao disposto no inc. III, art. 58 e art. 67, da Lei
n.º 8666/93.

10.4 Fica credenciado o Sr. ................................................., como representante da
CONTRATADA durante a execução do presente contrato a fim de garantir o cumprimento das
atividades de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização, o qual responderá ainda,
pelo recebimento de todos os atos e comunicações formais expedidas pela SAE.

10.5 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços serão registradas e entregues por correspondência via fax ou remetida aos
endereços constantes no preâmbulo deste.

10.6 Qualquer correspondência deverá constar, no mínimo, a identificação do remetente, do
número deste contrato e o assunto a ser tratado.

11 - DAS PENALIDADES

11.1 – O convocado para execução do objeto licitado estará sujeito à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da proposta, pela recusa em assinar o Contrato ou em receber a Ordem de
Serviço no prazo estabelecido, ficando impedido de licitar com a Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, enquanto não saldar o débito.

11.2 – O atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da
obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores:

11.2.1 – Atraso até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia, da parcela em atraso; e

11.2.2 – Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

11.3 – Se na realização da licitação, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer
inadimplência de que possa ser responsabilizada a licitante, ficará, conforme o caso, incursa nas
penalidades e sanções de:

a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, pelo prazo de 02 (dois) anos consecutivos; e
d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Superintendência de Água e  Esgoto de
Ourinhos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a Superintendência de Água e  Esgoto de Ourinhos, depois de decorrido
o prazo de 02 (dois) anos.

10.4 – A licitante vencedora, ou na ordem, ou que lhe suceder, estará sujeita às penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser aplicada em caso de infrigência da
proposta apresentada.
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11 - DAS CAUSAS DA RESCISÃO

11.1 – O contrato poderá ser rescindido pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
mediante ato do Superintendente da SAE por escrito, em qualquer das seguintes hipóteses:

11.1.1 – Se as obras não forem iniciadas no prazo de 10 (dez) dias corridos da emissão da Ordem
de Serviço na forma prevista no Edital, excetuadas as situações devidamente justificadas, de
ordem técnica, aceitas pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos;

11.1.2 – Se houver interrupção dos serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos ou 10 (dez)
dias alternados, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado; e

11.1.3 – Se ocorrerem reiteradas violações das obrigações assumidas pela contratada após a
aplicação de multa por mais de 2 (duas) vezes por qualquer infração.

11.2 – No caso de rescisão administrativa unilateral, a contratada reconhece o direito da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos aplicar as sanções previstas neste ato
convocatório, e as demais previstas nos Artigos 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

11.3 – As razões enumeradas no subitem 11.1 não excluem as demais previstas na Lei Federal nº
8.666/93.

12 – DAS CONDIÇÕES GERAIS

12.1 – Na execução do presente contrato, a CONTRATADA fica vinculada aos termos do Edital e de
sua proposta.

1.2 – A CONTRATADA se responsabiliza por todos os serviços que prestar a aos inerentes às suas
qualificação profissionais e técnicas, de acordo com a legislação especifica e demais vigentes.

12.3 – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a execução do presente contrato, todas as
condições de sua habilitação e qualificação, exigidas no processo licitatório.

12.4 – A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias
no objeto deste contrato, até o limite  de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
nas mesmas condições contratuais, conforme dispõe o parágrafo 1º  do artigo 65, da Lei Federal nº
8666/93.

12.5 – A CONTRATANTE, por si ou por seus prepostos, se obriga a cumprir todas as cláusulas e
condições previstas neste contrato, fornecendo todas as informações necessárias para a execução
dos serviços, pela CONTRATADA.

12.6- Fica ressalvado o direito da CONTRATADA, de solicitar a revisão do presente contrato,
conforme dispõe o parágrafo 6º do artigo 65 da Lei Federal nº 8666/93.

12.7 – O presente contrato é regido pelo disposto na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações
posteriores, e demais disposições legais pertinentes à matéria, ficando eleito o Foro da Comarca de
Ourinhos, para dirimir ações que se originarem, com renuncia expressa a qualquer outro, mesmo
que privilegiado e independente do domicilio das partes.



464634

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

E, por estarem os contratantes, mutuamente justos e acordados, assinam o presente CONTRATO,
em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo firmadas, a tudo presentes.

Ourinhos, ................ de ......................... de 2016.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
HAROLDO ADILSON MARANHO

Superintendente da SAE
CONTRATANTE

____________________________
Nome da Empresa

_____________________________
(nome do representante legal)

CONTRATADA

Testemunhas:

............................................... ..........................................
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Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO NOS TERMOS DO PARAGRAFO 1º DO ARTIGO 65  DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93  E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., DECLARA nos termos do

parágrafo 1º  do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que se obriga

a aceitar nas mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e

cinco por cento) do valor total da proposta.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para produza efeitos legais

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
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SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO INCISO V DO
ARTIGO 27  DA LEI 8.666/93

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue 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 8666 de 21 de junho de 1993, acrescido da 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 (   ).

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO V

DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., DECLARA, para os devidos

fins que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais a que se

destina.

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE OURINHOS E OU AUTARQUIA MUNICPAL NA DIREÇÃO OU

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, BEM COMO, DA NÃO DETENÇÃO DO SEU CONTROLE
MAJORITÁRIO

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., DECLARA, para os devidos

fins que não possui participação de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Ourinhos e

Autarquias, na direção ou administração da empresa, bem como, da não detenção de seu controle

majoritário..

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais a que se

destina.

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE SUJEITA-SE
INCONDICIONALMENTE A TODOS OS REQUISITOS E EXIGENCIAS DESTE EDITAL

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., DECLARA, para os devidos

fins que sujeita-se incondicionalmente a todos os requisitos e exigências deste Edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais a que se

destina.

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES
DOS LOCAIS ONDE SERÁ EXECUTADA A OBRA E ATIVIDADES RELATIVAS A TODO ESCOPO

DO CERTAME LICITATÓRIO E DAS RESPECTIVAS DIFICULDADES

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., DECLARA, para os devidos

fins que tem pleno conhecimento dos condições do local onde será executada a obra e atividades

relativas a todo escopo do certame licitatório e das respectivas dificuldades.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais a que se

destina.

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO IX

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: nome da empresa, sediada à Rua............................. nº ........, Bairro ........., na

cidade de ...................., Estado de .................., devidamente inscrita no C.N.P.J sob. nº...........

OUTORGADO: Sr(a) ....................., nacionalidade, estado civil, profissão, residente e

domiciliado(a) à Rua ......................... nº ..........., Bairro .............., na cidade de .....................,

Estado de ..............................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ..................e do CPF

nº ...........................

PODERES: Representar o outorgante perante esta Autarquia, durante transcorrer dos trabalhos do

processo licitatório podendo formular lances, negociar preços, assinar todos os documentos e

deliberar sobre todos os assuntos a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessários para

receber, interpor recursos e desistir de prazos, assinar propostas, assinar contratos, e etc.

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

Local e  data

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

Nome da empresa

Nome do Responsável pela empresa

Observação: assinatura do responsável pela empresa com firma reconhecida.
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENCIDADE DAS CÓPIAS E DAS ASSINATURAS
NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., DECLARA, para os devidos

fins que as cópias dos documentos apresentados por esta empresa correspondem fielmente aos

originais , bem como as assinaturas apostas em todos os documentos, originais e cópias,

correspondem a autentica rubrica do signatário.

Por ser expressão da verdade, ciente das penas expressas na lei, em especial o disposto no

artigo 299 do Código Penal, firma a presente para que produza os efeitos legais a que se destina.

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)

Observação: assinatura do responsável pela empresa com firma reconhecida.
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO APARELHAMENTO TÉCNICO
ADEQUADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OU DE QUE REUNE CONDIÇÕES DE

APRESENTA-LOS NO MOMENTO OPORTUNO

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., DECLARA, para os devidos

fins, de que disponibiliza do aparelhamento técnico adequado para execução dos serviços ou de

que reúne condições de apresentá-lo no momento oportuno.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais a que se

destina.

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)

Observação: assinatura do responsável pela empresa com firma reconhecida.
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
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SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO XII

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

A empresa ..................................., sediada ............................................., inscrita no CNPJ/MF

sob o nº ........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., para fins de participação no

presente processo licitatório, Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei,

que esta empresa, na presente data, é considerada

(  ) MICROEMPRESA, conforme Incido I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006.

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º  da Lei Complementar nº 123,

de 14 de dezembro de 2006.

Obs. Assinalar com “X” a condição da empresa.

Declara ainda que está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da  Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

...................................................................
Local e data

....................................................................
Nome Contador nº CRC

...............................................................................................
Sócio Administrador
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
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SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ASSEGURANDO ATENDIMENTO AO DECRETO Nº
3298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999

PROCESSO Nº 784/16 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/16

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

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

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

....................................... e do CPF nº ......................................., DECLARA, para os devidos

fins que atende plenamente ao Decreto nº 3298 de 20 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para que produza os efeitos legais a que se

destina.

...................................................................
Local e data

................................................................................................
(representante legal)
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-031
Ourinhos – SP CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

ANEXO XIV
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGISTRO CADASTRAL JUNTO AO CADASTRO GERAL

DE FORNECEDORES DA SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS

1– HABILITAÇÃO JURIDICA
1.1 - Cédula  de  Identidade dos sócios proprietários ou diretores;

1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos de eleição seus administradores;

1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

1.5 – 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.

2. REGULARIDADE FISCAL
2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios proprietários ou
diretores e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  ( CNPJ );

2.2- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal e Estadual, relativo ao domicilio
ou sede da licitante;

2.3 - Prova de Regularidade para com as Fazendas: a) Federal “Certidão Negativa de Débitos
de Tributos Federais e Certidão Negativa da Procuradoria da Fazenda Nacional; b) Estadual; e
c) Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei.

2.4 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei;

2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1 - Registro ou Inscrição na entidade profissional competente;

3.2 - Atestado emitido por órgão da Administração Pública ou Pessoa Jurídica de Direito
Privado, que comprove aptidão para atividade pertinente

3.3 - Indicação das Instalações e do Aparelhamento Técnico, adequados e disponíveis;

3.4 - Relação da Equipe Administrativa, Técnica e Jurídica  da Empresa ( Curriculum Vitae );

4. QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA
4.1 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedado a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

4.2 - Certidão de Pedido de Falência ou Concordata,

OBSERVAÇÃO:
1- Os documentos 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
2 - Caso algum documento (certidão) expedida pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, seja POSITIVA, reserva-se a si o direito de só aceitá-la se a mesma contiver expressamente o
efeito de NEGATIVA, nos termos do artigo 206 do Código Tributário


