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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA CARTA CONVITE 

CONVITE 009/2018 

 

                   DECLARAMOS QUE RETIRAMOS A CARTA CONVITE EM EPÍGRAFE, COM O 

OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO, ACOMPANHADO DO PROJETO BÁSICO, TERMO DE 

REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CUJO ENCERRAMENTO DAR-SE-Á ÀS 10:00 

HORAS DO DIA 14/12/2018.  

 

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração do Plano de Macrodrenagem do Município 

de Mairinque, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I). 

 

 

Interessada: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                                                         Cep  

Fone:                                                             FAX: 

Contato: 

Data de retirada: 

 

 

 

Carimbo da empresa  

e assinatura 
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CONVITE Nº 009/2018 

EDITAL Nº 048/2018 

 

 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mairinque, constituída pela Portaria 

n.º 368/2018, faz saber que: 

 

  Acha-se aberta, sob a modalidade CONVITE, licitação do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, por execução indireta, sob o regime de empreitada a preço unitário, visando à escolha de 

melhor proposta para Contratação de empresa para elaboração do Plano de Macrodrenagem do 

Município de Mairinque, em conformidade com o Termo de Referência, planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro (Anexo I) e atendimento às regras estipuladas nesta Licitação, que fica 

fazendo parte integrante deste edital. 

 

  Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar até às 10:00 h do dia 

14/12/2018, junto à Divisão de Licitações, situada na Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro, 

Mairinque - SP, 02 (dois) envelopes, sendo um contendo “DOCUMENTAÇÃO” e outro contendo 

“PROPOSTA de PREÇO”, tudo conforme previsto neste edital, envelopes estes que às 10:00 h do dia 

14/12/2018, serão abertos em ato público no local acima descrito. 

  A licitação é regida pelo disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 

Complementar nº 123 de 2006, suas alterações posteriores e, em especial, pelas normas e condições 

expressas neste edital. 

 

1- OBJETO: “Contratação de empresa para elaboração do Plano de Macrodrenagem do 

Município de Mairinque, em conformidade com o Termo de Referência (Anexo I)” 

 

 

2-     REGIME DE EXECUÇÃO - A presente contratação obedecerá o regime de empreitada a preço 

UNITÁRIO sendo que o gerenciamento e fiscalização da execução contratual será de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, com base 

em relatórios a serem emitidos pelo Engenheiro responsável (Agente Técnico), designado para 

acompanhar e fiscalizar os serviços e a execução dos relatórios técnicos, de modo a garantir a sua 
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realização, de acordo com as condições, especificações e demais pormenores técnicos estabelecidos 

nos Projetos. 

 

3- PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo para execução dos trabalhos objeto desta especificação é de 360 

dias. 

4- CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: A Prefeitura somente aceitará propostas 

comerciais até o valor estabelecido no Anexo “I”, desde que os preços unitários e globais não 

ultrapassem os valores de referência contidos no mesmo anexo. 

 

4.1- Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário ou global simbólico, irrisório, de 

valor zero, ou excessivo. 

 

4.2- O valor global estimado para a presente contratação é R$ 151.020,14 (cento e cinquenta e um mil 

e vinte reais e quatorze centavos).  
 

 

5- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

5.1 Os pagamentos serão efetuados após apresentação dos produtos e aprovação do Agente Técnico, a 

saber: 

1ª Parcela – 6,78% do valor global do contrato após aprovação do plano de trabalho; 

2ª Parcela – 20% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Técnico Parcial I; 

3ª Parcela – 40% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Técnico Parcial II; 

4ª Parcela – 10% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Parcial III; 

5ª Parcela – 14,06% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Final e da minuta do 

Relatório Síntese; e 

6ª Parcela – 9,16% do valor global do contrato após entrega dos exemplares do Plano Diretor de 

Macrodrenagem, Relatório Síntese e anteprojetos. 

Os pagamentos serão efetuados somente após a aprovação do Agente Técnico.  

 

 

6- CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: Para participar da licitação os 

interessados deverão:  

 

6.1- Poderão participar da licitação as empresas cuja finalidade social for compatível e condizente com 

o objeto a ser contratado, que atenderem às exigências deste Edital. 
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6.2- Apresentar carta credencial indicando seu representante, constando no texto AUTORIZAÇÃO 

para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada a carta quando o 

interessado estiver representado por sócio proprietário, devidamente comprovado no ato a 

qualificação, sendo que em ambos os casos, tanto na carta de autorização como a comprovação da 

qualificação, não poderão ser apresentados dentro de quaisquer dos envelopes. (Anexo VII). 

 

6.3 – Junto à carta credencial, as microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem ter 

preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração (Anexo VI) de que 

estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do 

art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, e que querem exercer a preferência no critério de desempate 

no julgamento das propostas de preços. 

 

6.3.1 - A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte será comprovada mediante 

apresentação de certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8º da Instrução Normativa nº 

103, de 30 de abril de 2007, expedida pelo  Departamento Nacional de Registro do  Comércio – 

DNRC. 

 

7- CONDIÇÕES QUE VEDAM A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: É vedada a participação 

na licitação ao interessado que: 

 

7.1- Tenha para tanto constituído consórcio ou, ainda grupo de empresas; 

 

7.2- Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade.   

 

7.3- Tenha entre seus sócios alguém que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura Municipal de 

Mairinque. 

 

7.4- Tenha entre seus sócios alguém que seja membro da Comissão Permanente de Licitações. 

 

7.5- Tenha entre seus Funcionários, Controladores, Dirigentes ou Sócios, o Prefeito, o Vice-Prefeito, 

qualquer Secretário Municipal, Administrador Regional ou Vereador da Prefeitura Municipal de 

Mairinque. 

 

7.6- Impedidas de licitar e contratar com esta Administração nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605 

de 1998 

 

7.7- Em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação. 
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7.7.1 As empresas em recuperação judicial poderão participar do presente certame, desde que 

apresentem, durante a fase de habilitação, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 

competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 

econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 

8- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Sob pena de DESQUALIFICAÇÃO, os 

envelopes deverão ser entregues totalmente fechados, indevassáveis e rubricados em seus fechos, um 

deles com a designação “ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO”, destinada aos documentos para 

habilitação, conforme item “9” e seus subitens deste edital e, o outro com a designação “ENVELOPE 

Nº 02 – PROPOSTA”, que deverá conter a proposta de preços, conforme item “10” e seus subitens 

deste edital. 

 

8.1- Os envelopes deverão conter em sua parte externa, respectivamente, as seguintes referências: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONVITE Nº 009/18. 

“ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO” 

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO 

CNPJ 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CONVITE Nº 009/18. 

“ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA” 

NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO 

CNPJ 

 

9- HABILITAÇÃO: Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem em ordem, válidos e 

numerados os documentos a seguir mencionados, os quais deverão vir contidos no ENVELOPE Nº 01 

– DOCUMENTAÇÃO, em uma via cada, no original ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por cartório competente salvo se no documento constatar que deverão ser aceitos no original, ou ainda, 

por publicação no órgão da Imprensa Oficial, sendo: 

 

9.1- A HABILITAÇÃO JURÍDICA e FISCAL consistirá em: 

 

9.1.1 – Prova de inscrição do cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ). 

 

9.1.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos de eleição 

de seus administradores. 
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9.1.3 - Registro Comercial, em caso de empresa individual; 

 

9.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria 

em exercício. 

 

9.1.5 - 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 o exigir; 

 

9.1.6 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos referentes a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União 

expedida pela Receita Federal do Brasil. 

 

9.1.7- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa 

aos tributos relacionados com a prestação licitada, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei.  

 

9.1.8 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e 

relativa aos tributos relacionados com a prestação licitada, através da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos referentes a Tributos Mobiliários expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda 

ou Finanças, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

9.1.9 - Prova de Regularidade perante Seguridade Social, através da apresentação da Certidão Negativa 

de Débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social. 

 

9.1.10 - Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da 

apresentação de Certidão Competente. 

 

9.1.11- Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, (Lei 12.440/2011 

de 07/07/2011), mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 

termos do Título VII-A, acrescido à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943 – (NR), ou CPD-EN Certidão Positiva de Débitos com Efeito de 

Negativa, dentro do prazo de validade. 

 

9.1.12 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame. No 

caso de isenção, entregar declaração assinada pelo representante legal do licitante. 

 

 

9.1.13 – Fica isento de apresentação dos documentos mencionados nos subitens 9.1.6 a 9.1.11 o 

licitante que possuir inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mairinque, 
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devendo apresentá-la juntamente com os documentos constantes nos subitens 9.1.1 a 9.1.5, conforme 

Art. 2º do Anexo I da Resolução nº 001/2014; 

 

9.1.14 – Na hipótese de os documentos constantes nos subitens 9.1.6 a 9.1.11 estarem vencidos na data 

estabelecida no preâmbulo deste edital, estes deverão ser apresentados independente da vigência de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme Art. 7º do 

Anexo I da Resolução nº. 001/2014. 

 

9.1.15 - As certidões emitidas após o dia 03 de novembro de 2014, na forma da Portaria RFB/PGFN nº 

1.751 de 2014, serão aceitas para comprovar a regularidade perante a Receita Federal do Brasil e o 

INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). 

 

9.2- A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 

 

9.2.1- Balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que 

comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses 

da data de apresentação da proposta; 

 

9.2.1.1 – O balanço deverá ser apresentado devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente, ou por meio de publicação em diário oficial ou jornal de grande circulação; 

 

9.2.1.2 - Para verificação da boa situação financeira do licitante, este deverá apresentar cálculo 

mediante a apuração de dois indicadores contábeis, devendo os resultados das operações serem iguais 

ou superiores a 1: 

 

Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto: 

 

 

 

 

Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto: 
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9.2.2 - Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo órgão distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, emitida em até 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura dos envelopes ou no 

prazo fixado na certidão, se houver. 

 

9.2.3 - Comprovação de Capital Social mínimo 5% do valor estimado (cinco por cento), equivalente à 

de R$ 7.551,00, conforme inciso III, parágrafo 2º e 3º, Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9.3 - A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 

9.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em 

características e quantidades com o objeto da licitação, através de atestado(s) ou certidão(ões) de 

Capacidade Operacional fornecido(s) por pessoa(s) direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) nas entidades profissionais competentes, que ateste(m) a execução de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) do objeto.  

 

9.3.2 – Será permitido o somatório de atestados concomitantes no período de execução.  

 

9.3.2 - Em não constando todas as informações no atestado, é possível apresentar em anexo, 

documentos complementares tais como nota fiscal, contrato e outros pertinentes, com dados suficientes 

para cumprimento da exigência editalícia. 

 

9.3.2.1 - Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT’s, emitidas pelo 

CREA/CAU e em nome do(s) responsável(is) técnico(s), quando couber, que se responsabilizará(ão) 

pela execução dos serviços contratados e que tenha(m) vínculo profissional com a empresa licitante na 

data fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços de 

mesmas características às parcelas de maior relevância definidas no subitem 9.3.2; 

 

9.3.2.2 - O vínculo profissional descrito no subitem 9.3.2.1 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; 

 

9.4 - GERAIS, consistente em: 

 

9.4.1 - Declaração de não estar enquadrado em nenhuma das condições que vedam a participação na 

licitação, “Anexo III”. 

 

9.4.2 - Declaração expressa de aceitação integral nas normas e condições estabelecidas no edital, bem 

como submissão e observância dos regulamentos e normas gerais e especiais que regem a matéria, 

“Anexo IV”. 
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9.4.3 - Declaração assinada pelo responsável da empresa, que não outorga trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e, qualquer trabalho aos menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, “Anexo V”. 

 

9.4.4 - A licitante deverá comprovar as qualificações acima apresentando documentos pertinentes a sua 

natureza jurídica.  

9.4.4.1 - Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as MEs e EPP’s deverão 

apresentar toda a documentação exigida no item 9, mesmo que esta apresente alguma restrição com 

relação à regularidade fiscal. 

 

9.4.4.2 - Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às MEs e 

EPP’s o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

licitante for declarada a vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

 9.4.4.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

contratação, ou revogar a licitação.  

 

9.4.4.6 - Os documentos necessários à habilitação mencionados acima poderão ser apresentados no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da 

Imprensa Oficial, no termos do Art. 32 da Lei 8.666/93. 9.7 – Documentos com autenticação digital 

será necessário a apresentação da autenticação digital (certidão).  

 

9.4.4.7 - Documentos autenticados digitalmente pelo CENAD e/ou outros órgãos competentes deverão 

ser validados junto ao cartório (selo de autenticidade) 

 

10 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: Sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO, a proposta deverá 

ser apresentada em 01 (uma) via, conforme Anexo VII, devidamente digitada em uma só das faces de 

cada folha de papel, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo constar de forma clara e precisa os 

elementos e requisitos seguintes: 

 

10.1 - Identificação da licitação. 

 

10.2 - Planilha Orçamentária, com os preços unitários e totais ofertados para os serviços (com todas as 

composições de preços de todos itens ofertados), elaborada em papel timbrado do proponente e 

devidamente assinada, juntada à Carta Proposta Comercial – Anexo VII. 
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10.3 - Cronograma Físico Financeiro fornecido pela Prefeitura Municipal de Mairinque, em 

conformidade com o prazo estabelecido no item “3” deste edital, elaborada em papel timbrado do 

proponente e devidamente assinada, juntada à Carta Proposta Comercial – Anexo VII; 

 

10.4 - Nos preços deverão estar incluídos, além dos lucros todas as despesas de custos como, por 

exemplo materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e 

trabalhistas, limpeza do local durante a execução das obras, custos e benefícios, tributos e quaisquer 

outras despesas diretas ou indiretamente relacionadas com a execução total do serviço, inclusive as 

decorrentes de confecção, sempre que solicitadas pela Prefeitura Municipal de Mairinque, de placas 

alusivas ao objeto da presente licitação; 

 

10.5 - Prazo para execução total do contrato, de conformidade com o item “3” deste edital; 

 

10.6 - Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a sessenta (60) dias, contados da data 

da entrega da mesma; 

 

10.7 - Data e assinatura devidamente identificada do proponente sob a denominação ou razão social; 

 

10.8 - Será desclassificada a proposta que apresentar preço unitário ou global simbólico, irrisório, de 

valor zero, ou excessivo ou deixarem de atender os itens supra; 

 

10.9 - Os preços unitários e totais propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e totais 

estimados pela Prefeitura Municipal de Mairinque; 

 

10.10 - A Comissão Permanente de Licitação corrigirá eventuais erros com operações aritméticas, 

sendo que prevalecerá, para efeito de julgamento, o valor corrigido, com base nas quantidades 

fornecidas por este edital e nos preços unitários ofertados. Havendo divergência entre o preço indicado 

em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor apresentado por extenso. 

 

11 - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: A presente licitação será processada nos termos do 

disposto no art. 43 da lei 8.666/93 e suas alterações, observando-se que: 

 

11.1 - Os documentos relativos ao credenciamento, Anexo VI e VII, deverão ser entregues à Comissão 

Permanente de Licitações, separadamente dos envelopes, previstos nos subitens anteriores, 

acompanhado de documento que identifique o credenciado, diretor ou sócio proponente, ou preposto, 

devendo no caso de preposto mencionar os poderes a que está investido, sendo que para desistência de 

interposição de recurso, tal poder deverá ser expresso. 

 

11.1.1 - O documento será retido pela Comissão e juntado ao processo licitatório; 
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11.1.2 - Quando o proponente se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios, deverá ser 

apresentado o contrato social ou estatuto da empresa em original ou por cópia autenticada. 

 

 

12- ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO:  

 

 

12.1- ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO: 

 

12.1.1- No local, dia e hora designados no preâmbulo deste edital, na presença dos licitantes ou de seus 

representantes que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir ao ato, a Comissão 

Permanente de Licitações iniciará os trabalhos, examinando os envelopes DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes 

credenciados, procedendo, a seguir, a abertura do envelope DOCUMENTAÇÃO; 

 

12.1.2 - Os documentos contidos nos Envelopes nº 01 – Documentação serão examinados e rubricados 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus 

representantes credenciados; 

 

12.1.3 - Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do Envelope nº 01 – 

Documentação, através de pessoas devidamente credenciadas pela empresa proponente, sendo inserida 

em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a qual será assinada 

pelos membros da Comissão e licitantes ou seus credenciados; 

 

12.1.4 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será 

suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa Oficial do Estado, para o conhecimento de 

todos os participantes; 

 

12.1.5 - Poderá a Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinar o prosseguimento dos 

trabalhos com a abertura do "ENVELOPE Nº. 02 - PROPOSTA", se à sessão comparecerem todos os 

interessados e manifestarem expressa renúncia ao direito de interposição de recurso, devidamente 

consignado em ata; 

 

 

12.1.5.1 - Manifestada a intenção de interpor recurso por qualquer dos interessados presentes ou, não 

se fazendo representar todos os interessados, os trabalhos serão suspensos até final decisão da fase 

recursal, na forma prevista neste edital; 

 

12.1.6 - Os envelopes PROPOSTA, das proponentes inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas, 

após a publicação do resultado na Imprensa Oficial do Estado, e, decorrido o prazo para interposição 

de recurso ou julgado, se for o caso, este. 
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12.2 - Critérios para o julgamento da documentação: 

 

1.2.1 - Serão inabilitados à presente licitação os participantes que: 

a) Apresentarem a documentação incompleta ou borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes 

essenciais, sem a devida ressalva; 

b) Não atenderem ou preencherem as condições exigidas no item “9” e seus subitens. 

 

12.2.2 - Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Prefeitura poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação. 

 

12.3 - ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA: 

 

12.3.1- Os envelopes PROPOSTA das empresas habilitadas serão abertos no local mencionado no 

preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação, se houver desistência expressa de 

interposição de recursos, feita pelas proponentes, ou após decorrido o prazo para interposição de 

recursos ou julgados interpostos, cuja data e horário será comunicado através da Imprensa Oficial do 

Estado; 

 

12.3.2- Uma vez aberta as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas 

providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação 

as exigências e formalidade previstas no edital. 

 

12.3.3 - As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitações, bem como, pelos proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a sua 

leitura; 

 

12.3.4 - Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura de Envelope nº 02 – 

PROPOSTA DE PREÇO, através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, 

devendo toda e qualquer declaração pertinente constar em ata, que será assinada pelos membros da 

Comissão e pelos proponentes. 

 

12.3.5 - Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será encerrada, 

sendo o resultado publicado através da Imprensa Oficial do Estado. 

 

12.4 - Será considerado vencedor o licitante habilitado que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL e 

apresentar proposta de acordo com as especificações do edital. 

 

12.5 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA: 

 

12.5.1- Serão desclassificadas as propostas que; 
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a- Estiverem em desacordo com o edital; 

b- Apresentarem preços baseados nos de outras propostas; 

c- Com preços unitários e globais acima dos valores estimados no “Anexo II” deste edital; 

d- No caso de a proposta ser considerada inexequível, a Comissão solicitará   justificativas detalhadas 

da composição de custos para a avaliação dos preços; 

 

12.5.2 - Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 

(oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que ensejaram a 

desclassificação.  

 

12.5.3 - Após o exame das propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando em conta 

exclusivamente o proponente que apresentar proposta de acordo com as especificações do edital e 

ofertar o menor preço global. 

 

12.5.4 - A classificação se fará pela ordem crescente dos preços. 

 

12.5.5 - No caso de empate a classificação se fará por sorteio, que será realizado em ato público, 

conforme disposto no § 2 do art. 45 da Lei 8.666/93. 

 

12.5.6 - No curso da licitação serão observadas para as MicroEmpresas e as EPPs, as disposições 

determinadas pelos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006. 

 

13 - ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS: 

 

13.1 - Os pedidos de impugnação deverão ser encaminhados aos cuidados da Divisão de Licitações e 

dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, devendo ser protocolados no Setor de Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Mairinque, com endereço a Av. Lamartine Navarro, n.º 514, Centro , 

Mairinque – SP, das 08h as 17h, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de entrega dos envelopes; 

 

13.2 - Os recursos deverão ser encaminhados aos cuidados da Divisão de Licitações e dirigidos ao 

Presidente da Comissão, devendo ser protocolados no Setor de Protocolo, no prazo e na forma 

dispostos na Lei; 

 

13.3 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus Anexos deverá ser dirigido ao Pregoeiro através do e-mail 

glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br e marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br ou protocolado junto a 

Divisão de Materiais, telefone (11) 4718- 8714/8680, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 

horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal nº 8666/93, que por analogia ora se utiliza.  

 

14 - PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO: O 

adjudicatário deverá firmar o Termo de Contrato, no prazo de cinco (05) dias corridos da data em que 

mailto:glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br
mailto:marina.queiroz@mairinque.sp.gov.br
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for convocado, sob pena de perda do direito da contratação, conforme previsto no artigo 64 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

 

14.1- No ato da assinatura do contrato a contratada deverá apresentar a ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), referente aos serviços a serem executados. 

 

14.2- No ato da assinatura do contrato a contratada deverá apresentar declaração atestando que não 

possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista. 

 

15- PENALIDADES: Sem prejuízo do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, o 

adjudicatário/contratada ficará sujeito às seguintes penalidades, sempre assegurada a oportunidade de 

ampla defesa e contraditório, sendo respeitado o procedimento previsto em lei: 

 

15.1- advertência; 

 

15.2- multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 

 

15.2.1- Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento equivalente 

no prazo de em que foi convocado – multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

15.2.2- Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a contratada estará sujeita à multa de 

0,5% (meio por cento) por dia de atraso. 

 

15.2.3- Para o caso de inadimplência parcial, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor originalmente contratado. 

 

15.2.4- Para o caso de inadimplência total, a contratada estará sujeita a multa administrativa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor originalmente contratado. 

 

15.2.5- Demais infrações cometidas por este contrato: multa no valor de 10% do valor total atualizado 

do contrato, a qual incidirá especificamente por cada infração. 

 

15.2.6- O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha ou 

irregularidade a que deu origem. 

 

15.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo de dois (02) anos; 
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15.4- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 

lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

16- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por 

conta das dotações orçamentárias: 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável – Repasse Estadual - 

Classificação Funcional nº04.127.0008.2.284 – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – Ficha 337; 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável – Recurso Próprio 

Classificação Funcional nº 04.127.0008.2.284 – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 – Ficha 138;  

 

17- DO CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO: Os custos estimados para a obra, objeto da 

licitação são os valores mencionados na Planilha Orçamentária – Anexo II. 

 

18- DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

Anexo I –  Termo de Referência; 

Anexo II - Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro; 

Anexo III – Modelo de Declaração – (item 9.4.1); 

Anexo IV – Modelo de Declaração – (item 9.4.2); 

Anexo V – Modelo de Declaração – (item 9.4.3); 

Anexo VI – Modelo de Declaração que se enquadra no Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06; 

Anexo VII – Carta Credencial; 

Anexo VIII – Modelo da Proposta Comercial; 

Anexo lX - Minuta do Termo de Contrato; 

Anexo X – Modelo de Termo de Notificação. 

 

19- DISPOSIÇÕES GERAIS: Aplica-se à presente licitação as seguintes disposições gerais: 

 

19.1- Não se admitirá a entrega de envelopes via postal: 

 

19.2- Cada licitante deverá ser representado por apenas uma pessoa em cada sessão, não se admitindo 

que uma mesma pessoa represente mais de um interessado. 

 

19.3- A Prefeitura Municipal de Mairinque se reserva no direito de somente contratar com o 

adjudicatário se o mesmo comprovar, por ocasião da contratação, que está em dia com todas as suas 

obrigações legais, fiscais e com Seguridade Social, situação que deverá manter durante todo o prazo 

contratual. 
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19.4- Na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a Contratada 

poderá subcontratar 20% (vinte por cento) dos serviços, desde que autorizado pela Contratante, sendo 

expressamente proibida a subcontratação total do seu objeto.  

 

19.5- As licitantes poderão obter junto a Divisão de Licitações, com endereço indicado no preâmbulo 

deste edital, à partir do dia 07 de dezembro de  2018, de segunda  a sexta-feira das 9h as 16h, 01 (um) 

único exemplar da pasta contendo este EDITAL e elementos que o integram, bem como acessá-lo na 

página eletrônica da Prefeitura Municipal de Mairinque: 

http://www.mairinque.sp.gov.br/licitacoes.html . 

 

19.6- Serão destruídos os envelopes “Proposta de Preço” dos licitantes desclassificados que não 

retirarem os seus, em até 30 (trinta) dias da data de publicação da homologação/adjudicação do 

certame pertinente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, exceto aqueles cujos procedimentos 

licitatórios estiverem sob apreciação judicial. 

 

E para que ninguém alegue ignorância, vai o presente edital fixado no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Mairinque, no lugar de costume, bem como publicada no Diário Oficial do Estado e em 

jornal de grande circulação regional, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações. 

 

 

 

 

 

Mairinque, 05 de dezembro de 2018. 

  

 

 

 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mairinque.sp.gov.br/licitacoes.html
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 Natureza do Trabalho: Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem, para o Município de 

Mairinque SP. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A Prefeitura de Mairinque, devidamente inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda CNPJ/MF sob NO 45.944.428/0001-20, com sede na Avenida Lamartine Navarro, 514, 

Centro, Estado de São Paulo, apresenta este Termo de Referência com intuito de pleitear recursos do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO.  

Com o presente Termo de Referência pretende-se contratar os estudos necessários para a elaboração do 

Plano de Macrodrenagem do Município de Mairinque, em conformidade com a Lei Estadual nº 

11.445/ 07, no que se refere às questões de drenagem urbana. 

O Município de Mairinque está inserido geologicamente no contexto do Complexo Cristalino, formado 

essencialmente por rochas magmáticas e metamórficas e de acordo com a classificação 

geomorfológica de MOROZ & ROSS (1997), Mairinque, encontra-se inserido na unidade 

morfoestrutural do Cinturão Orogênico do Atlântico, distribuído nas unidades morfoesculturais do 

Planalto do Ibiúna/São Roque e Planalto do Jundiaí. 

A classificação climática de Köeppen (citados por CAMARGO, 1974 e RUSSO JR., 1980), no 

município predomina o clima tropical Cwa nas áreas de depressão periférica e Cwb nas áreas mais 

elevadas, ou seja, com predomínio de chuvas de verão e estiagem de inverno. 

Mairinque e seu entorno imediato estão inseridos em termos regionais em um contexto de associações 

pedológicas de tipos de solos, podendo ser observados a predominância de Latossolos Vermelho-

Amarelos (LVA) e Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA).  

 

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS ESTUDOS 
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A área de abrangência dos estudos compreende toda a área urbana do Município de Mairinque. 

 

3. OBJETIVOS DO PLANO 

 

O Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Mairinque tem como objetivo caracterizar as 

causas das inundações ocorridas no município e apresentar propostas de ações estruturais e não 

estruturais de controle de cheias, nos horizontes de curto, médio e longo prazo, objetivando reduzir 

progressivamente a freqüência, a intensidade e a gravidade das ocorrências de enchentes. 

 

4. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

O Município de Mairinque está situado a cerca de 70 km de São Paulo, a meio caminho de Sorocaba, 

de onde dista 33 km, aproximadamente, Figura 01.  

Os principais acessos rodoviários tanto à Região Metropolitana de São Paulo, quanto a Sorocaba são as 

Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. 

Com aproximadamente 45.376 habitantes, IBGE/2010, tem cerca de 76% de sua população vivendo 

nas áreas urbanas e o restante nas áreas rurais. Na altitude de 850 metros, possui uma área territorial de 

aproximadamente 210 Km2, sendo que 18 km² representam áreas urbanas, localiza-se nas Coordenadas 

Geográficas Latitude 23º32'45"S e Longitude 47º11'00"O. Faz limite com os municípios de São 

Roque, Sorocaba, Alumínio, Ibiúna e Itu. 



 

19 
 

 

Figura 01 – Localização do Município de Mairinque. 

 

5. RECOMENDAÇÕES PARA O PLANO DE TRABALHO 

  

Apresentam-se, a seguir, recomendações que deverão ser consideradas como subsídios para a 

elaboração do Plano de Trabalho a ser desenvolvido.  

 

5.1. Itens Recomendados 

 

O presente Termo de Referência tem como objetivo a contratação dos estudos abrangendo as seguintes 

ações:  

- Levantamento de informações básicas  

- Análise e diagnóstico da situação atual  

- Recomendações de intervenções imediatas (ações de curto prazo) 
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- Proposta de ações prioritárias  

- Proposta de ações sistemáticas  

- Elaboração de Anteprojetos  

As ações acima descritas conterão, entre outros, os principais assuntos, cabendo à contratada 

desenvolver os temas e detalhá-los. Deverão ser considerados, além das informações obtidas pelas 

inspeções de campo, os estudos, projetos e levantamentos existentes, que deverão ser atualizados e 

adequados aos trabalhos ora especificados.  

 

5.1.1. Levantamento de informações básicas 

 

- Coleta de dados cartográficos, hidrografia, geologia, de uso e ocupação do solo, hidrometeorologia, 

estudos e projetos existentes; 

- Levantamento do sistema de macrodrenagem atual, com indicação dos pontos de contribuição das 

galerias e das respectivas áreas de drenagem, bem como cadastramento e mapeamento das estruturas e 

componentes de engenharia existentes (canalizações fechadas, canalizações abertas, reservatórios de 

contenção de cheias, entre outras);  

- Levantamento de dados sócio-econômicos (população atual e projetada para o horizonte de no 

mínimo 20 anos para o plano, área do município, densidade demográfica, taxa geométrica de 

crescimento anual da população, grau de urbanização, etc.; 

- Levantamento das manchas de inundação do evento mais crítico registrado na bacia, indicadas em 

plantas, em escala adequada, com indicação das áreas atingidas, obtidas a partir de informações das 

inspeções de campo e estudos existentes; além das manchas urbanas, atual e projetada; das 

delimitações das bacias, sub-bacias e do município; das indicações dos corpos d’água; e dos pontos 

críticos de inundação e de erosão; 

- Levantamento das causas das inundações com base nos eventos de extrema significância ocorridos e 

documentação por meio de registros fotográficos existentes; 

- Cadastramento e mapeamento das estruturas de microdrenagem;  

- Cadastramento e avaliação do custo de remoção das construções localizadas dentro das manchas de 

inundação levantadas;  

- Levantamento topográfico cadastral das seções de controle, obtido por meio de pesquisa de campo, 

com avaliação de sua influência na mancha de inundação levantada;  

- Levantamento de seções transversais topobatimétricas e cadastrais das travessias e estruturas que 
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interfiram no escoamento dos corpos d’água;  

- Levantamento das informações ambientais básicas tais como: crescimento demográfico sem 

planejamento urbano, despejo inadequado de resíduos sólidos e de efluentes sanitários e industriais, 

perda da biodiversidade e da cobertura vegetal; 

- Levantamento do quadro jurídico e institucional das medidas de gestão sob responsabilidade direta e 

indireta do município vinculados ao controle das inundações contemplando a preservação e a 

mitigação dos seus efeitos, incluindo as questões do uso do solo, áreas de preservação e de várzeas 

vizinhas, integrantes da mesma bacia hidrográfica;  

- Consolidação dos critérios básicos, tais como as vazões de dimensionamento e as taxas de 

impermeabilização dos terrenos, que levam em consideração os índices de ocupação futura estimados 

para área de estudo, além do período de retorno.   

 

5.1.2. Análise e diagnóstico da situação atual 

 

 - Análise e consolidação das informações;  

- A partir dos dados cartográficos, de uso e ocupação do solo e socioeconômicos, será fixado o estágio 

atual das unidades hidrográficas do município e elaborados os cenários para o horizonte de projeto do 

plano (mínimo 20 anos); 

- Análise das obras em curso e programadas com foco na eficiência;   

- Aplicação de Modelo Matemático Hidrodinâmico: com os cenários elaborados, utilizando os demais 

dados coletados, serão efetuados os cálculos hidráulico-hidrológicos que, em conjunto com o 

levantamento de áreas inundáveis, permite identificar os principais problemas existentes e a antevisão 

de quais são as medidas que podem ser tomadas para a mitigação dos efeitos das cheias e quais 

medidas preventivas poderão ser tomadas nas áreas com desenvolvimento urbano acentuado.  

- Definição das simulações hidráulico-hidrológicas a serem realizadas e análise dos resultados, 

apontando as vantagens e desvantagens para cada caso, e definição da melhor situação simulada;  

- Definição de critérios para estudos e projetos de drenagem urbana, tais como as vazões de restrição, 

níveis de cheias para vários períodos de retorno, etc.;  

- Identificação das bacias prioritárias; 

 

5.1.3 Recomendações de intervenções imediatas (ações de curto prazo) 
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- Indicações de ordem operacional e de manutenção nos sistemas de drenagem;  

- Correções ou adaptações de obras ou projetos em curso;  

- Recomendações de áreas a serem protegidas, desocupadas ou reservadas;  

- Proposição de medidas de utilização e manutenção da várzea após desapropriação;  

 

5.1.4. Proposta de ações prioritárias 

 

- Proposição de alternativas de soluções para a simulação escolhida;  

- Concepção básica das medidas estruturais;  

- Definição da melhor alternativa baseada em análise custo-benefício;  

- Recomendações e definição de medidas não estruturais;   

- Hierarquização das medidas propostas;  

- Plano de implantação das medidas propostas (etapas de execução).  

 

5.1.5. Proposta de ações sistemáticas 

 

- Plano de educação ambiental;  

- Programa de monitoramento hidráulico-hidrológico;  

- Elaboração do arcabouço legal e institucional para implementação do plano, proposta de legislação 

específica;  

- Programa de medidas de fiscalização e controle;  

- Programa de implementação do plano diretor de macrodrenagem.  

 

5.1.6. Elaboração de Anteprojetos  

 

- Elaboração de anteprojetos para as medidas estruturais de maior relevância, em áreas consideradas 

críticas.  

 

6. DIRETRIZES GERAIS 
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6.1. Identificar as áreas passíveis de preservação, desocupação e armazenamento natural  

 

A implantação de loteamentos e a urbanização indisciplinada são responsáveis por boa parte da erosão 

do solo, consequentemente no assoreamento dos corpos d'água. Assim, se faz necessário:  

- identificação e análise das áreas disponíveis para a retenção;  

- identificação e análise das áreas sujeitas a erosão;  

- proposição de alternativas de ações para proteção dessas áreas;  

- identificação e recomendação de desocupação de áreas situadas em locais de risco, com proposição 

de alternativas de realocação e de manutenção das áreas liberadas;  

- estabelecimento de critérios, propostas e metas para a negociação da sua implantação.  

 

6.2. Levantamento e análise de informações hidrológicas e hidráulicas  

 

Deverão ser revistos alguns conceitos básicos de planejamento, projeto, operação e manutenção de 

obras de drenagem, envolvendo conceitos de hidrologia, bem como, análise do comportamento 

hidráulico das estruturas em operação, abrangendo:  

- cadastramento das estruturas de drenagem, incluindo o registro de suas condições de funcionamento 

e manutenção;  

- estudos hidrológicos, com o levantamento dos dados pluviométricos e pluviográficos 

disponibilizados pelo DAEE, IAC, etc.  

 

6.3. Diagnóstico da situação existente  

 

Deverá ser fornecido um quadro geral da situação do desempenho dos macrodrenos naturais e 

artificiais, devendo ser contemplados:  

- identificação dos locais críticos de inundações;  

- identificação das seções de controle de escoamento;  

- verificação da área de abrangência dos locais críticos de inundações, tipos de edificações atingidas, 

grau de importância das vias atingidas, freqüência das inundações, etc.;  

- seleção dos locais mais relevantes, avaliação do sistema de drenagem existente no local e adjacências 

e da causa das inundações;  

- formulação de ações corretivas imediatas, quando existirem, com as respectivas estimativas de custos 
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e avaliação dos benefícios, assim como formulação de recomendações para a efetiva implementação 

dessas ações.  

 

6.4. Definição de critérios básicos para estudos e projetos de drenagem urbana  

 

Deverão ser estabelecidos e discutidos os padrões e critérios hidráulicos e hidrológicos a serem 

utilizados na elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem e na comparação das alternativas, tais 

como:  

- vazões de restrição;  

- níveis de cheias para vários períodos de retomo;  

- período de retomo das vazões superiores às de projeto pelas quais devem ser delineadas as áreas 

inundáveis ao longo dos macrodrenos, para efeito de aquisição dos terrenos pela municipalidade, de 

regulamentação do uso e ocupação do solo das várzeas, seguro contra inundações, etc.;  

- os bordos livres a serem adotados para cada tipo de obra (canais abertos e de contorno fechado, 

reservatórios de detenção ou retenção, bueiros, diques, etc.);  

- as condições para utilização ou não de canais de contorno fechado;  

- as condições a serem consideradas para retificação e/ou revestimento de canais;  

- os critérios hidráulicos a serem observados no dimensionamento dos reservatórios de detenção;  

- período de retomo das vazões para efeito de dimensionamento ou remanejamento de travessias de 

sistemas viários (pontes, pontilhões, etc.).  

- considerar o regime de chuvas com o maior período de recorrência possível.  

 

6.5. Proposição de diretrizes básicas de ações  

 

A partir do diagnóstico da situação atual de cada macrodreno, e das características de ocupação urbana 

das bacias do município, deverão ser propostas as diretrizes básicas de ações estruturais e não 

estruturais para composição do Plano Diretor de Macrodrenagem do município, levando-se em conta:  

- bacias com urbanização consolidada, ou seja, aquelas cujas áreas se encontram totalmente ocupadas e 

servidas inteiramente, ou quase na totalidade, por redes de galerias de águas pluviais;  

- bacias com urbanização em consolidação, ou seja, aquelas cujas áreas se encontram parcialmente 

ocupadas, com exceção das várzeas inundáveis e esparsamente dotadas de redes de galerias de águas 

pluviais;  
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- bacias em urbanização, ou seja, aquelas cujas áreas estão atualmente em início de processo de 

urbanização;  

- áreas abrangendo núcleos isolados.  

 

6.6. Programa de intervenções estruturais  

 

Deverão ser formuladas as alternativas de intervenções estruturais, com os respectivos custos, 

compreendendo:  

- Intervenções que implicam no aumento da capacidade de escoamento da calha: diques marginais ou 

anulares nos pontos baixos; melhoria das calhas com o aumento da seção transversal, retificações e/ou 

remoção de obstruções; canalizações com revestimento total ou parcial da calha.  

- Controle do escoamento superficial direto: reservatórios de detenção das águas do escoamento 

superficial direto, podendo ser estruturas locais ("on site''), como armazenamento em micro-

reservatórios, pequenos reservatórios de detenção em parques e leitos secos, ou estruturas fora do local 

de origem do escoamento ("off site'') abrangendo áreas de drenagens maiores que as anteriores, como 

reservatórios em leitos secos ou em cursos d'água, reservatórios que podem ser em linha, laterais ou 

subterrâneos.  

- Intervenções extensivas nas bacias, compreendendo a recuperação da cobertura vegetal, onde 

possível, assim como medidas de controle de erosão.  

 

6.7. Programa de ações não estruturais  

 

Nesta parte deverão ser propostos os programas de ações não estruturais com os respectivos custos, 

incluindo entre outras:  

- plano de contingência para estados críticos de chuva excessiva na bacia;  

- disciplinamento do uso e ocupação do solo, principalmente das várzeas e dos fundos de vale;  

- programa de inspeção e manutenção de obras hidráulicas;  

- programa de educação ambiental;  

- seguro contra inundações;  

- sistema de alerta.  

 

6.8. Avaliação econômica, financeira e social 
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Todas as ações propostas, estruturais ou não estruturais, deverão ser submetidas a uma avaliação 

econômico-financeira e social, visando essencialmente a determinação da relação benefício x custo 

através da aplicação de metodologias atuais de estudo (custos marginais, avaliação de contingente, 

etc.).  

 

6.9. Plano de ações  

 

Consolidados os estudos desenvolvidos nas fases anteriores deverá ser estruturado o plano de ações 

estruturais e não estruturais, hierarquizado a partir da avaliação econômico-financeira e social das 

intervenções propostas.  

Todas as ações deverão ser perfeitamente definidas, quantificadas e orçadas. As ações estruturais 

deverão ser apresentadas a título de anteprojeto e as não estruturais de forma a permitir seu 

encaminhamento aos canais competentes (minutas de projeto de lei para proposta de alteração ou 

criação de instrumentos jurídicos, proposição de programas para educação ambiental, etc.).  

 

6.10. Elaboração de Anteprojetos  

 

A partir das informações consolidadas nos itens anteriores, a contratada elaborará anteprojetos 

necessários para as áreas consideradas críticas e que necessitem de intervenções em curto prazo. Estes 

anteprojetos devem prever estruturas hidráulicas modernas, eficazes e econômicas, aptos às obtenções 

futuras das licenças ambientais junto à CETESB e Outorga de Direito de Uso e Interferência nos 

Recursos Hídricos junto ao DAEE, orientados pelas legislações pertinentes e vigentes.  

 

6.11. Sugestão de Documentos Legais  

 

Serão apresentadas sugestões de medidas legais para a implantação das diretrizes propostas pelo plano 

elaborado.  

Após todas as etapas acima descritas, a contratada deverá compilar as informações e elaborar o 

documento final, isto é, o Plano Diretor de Macrodrenagem.  

 

7. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS  
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Os trabalhos objeto deste Termo de Referência serão acompanhados e fiscalizados por técnico, 

designado pela Prefeitura Municipal de Mairinque. A referida supervisão, a seu critério, poderá 

convidar técnicos de outras entidades, governamentais ou não, para integrarem uma Comissão de 

Acompanhamento Técnico.  

Os desenhos e documentos elaborados pela contratada em razão dos estudos especificados neste 

Termo de Referência deverão ser previamente analisados pelo técnico acima mencionado, em reunião 

conjunta com representante da contratada, para posterior encaminhamento ao Agente Técnico.  

Para tal, um jogo de todos os relatórios, inclusive os parciais e documento final, o de programação e o 

relatório síntese, deverá ser entregue à Prefeitura, em caráter preliminar, para fins de análise e 

aprovação.  

Vale ressaltar que os produtos elaborados serão de propriedade da Prefeitura Municipal de Mairinque, 

sendo proibida a sua reprodução para outras finalidades sem prévio consentimento da Prefeitura 

Municipal.  

 

8. PRODUTOS ESPERADOS, FORMA DE APRESENTAÇAO E PRAZO DE ENTREGA 

 

Os resultados dos trabalhos deverão ser apresentados em relatórios, mapas e meios digitais, contendo o 

resultado dos estudos efetuados. Os relatórios deverão ser encadernados no formato A4.  

Os desenhos, ilustrações e figuras deverão ser apresentados em escalas adequadas para os formatos 

A1, A2 e A3, obedecendo-se a altura do formato A4.  

Produtos a serem entregues pela contratada em meios impresso e digital:  

a-  02 (dois) exemplares do plano de trabalho – em até 7 dias após emissão da Ordem de Serviço;  

b) 02 (dois) exemplares de cada um dos Relatórios Técnicos parciais contendo aspectos específicos 

como: levantamento de dados básicos, diagnóstico das necessidades emergenciais; planos de 

desenvolvimento setorial/regional, as questões jurídicas, técnicas e econômicas das obras hidráulicas, 

estudos de inventário, medidas não estruturais de preservação e conservação de recursos hídricos, etc.;  

o Relatório Técnico Parcial I: deverá conter os resultados das atividades desenvolvidas, 

descritas no item 5.1.1 “Levantamento de Informações Básicas” – em até 90 dias da emissão da 

Ordem de Serviço;  

o Relatório Técnico Parcial II: deverão ser incluídos os resultados das atividades 
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desenvolvidas, descritas no item 5.1.2 “Análise e Diagnóstico da Situação Atual” - em até 150 

dias da emissão da Ordem de Serviço; 

o Relatório Técnico Parcial III: deverão ser incluídos os resultados das atividades 

desenvolvidas, descritas nos itens 5.1.3. “Recomendações de Intervenções Imediatas (ações de 

curto prazo)”; 5.1.4. “Proposta de Ações Prioritárias”; e 5.1.5. “Proposta de Ações 

Sistemáticas” - em até 210 dias da emissão da Ordem de Serviço; 

o Relatório Técnico Final: deverão ser incluídos os resultados das atividades desenvolvidas, 

descritas no item 5.1.6. “Elaboração de Anteprojetos” e minuta do Relatório Síntese - em até 

270 dias da emissão da Ordem de Serviço; 

 

c) 04 (quatro) exemplares do Plano Diretor de Macrodrenagem, contendo a descrição das ações 

necessárias, custos, benefícios, cronogramas, proposta de medidas legais, etc. em até 360 dias da 

emissão da Ordem de Serviço;  

d) 04 (quatro) exemplares do Relatório Síntese contendo o resumo e principais resultados dos trabalhos 

efetuados - em até 360 dias da emissão da Ordem de Serviço; e 

e) 4 (quatro) exemplares de cada anteprojeto, contendo estimativa de custo para execução da 

obra - em até 360 dias da emissão da Ordem de Serviço.  

Todos os desenhos originais que fazem parte dos relatórios deverão estar devidamente catalogados e 

organizados.  

Os produtos descriminados nos itens “c”, “d” e “e” deverão ser entregues à Prefeitura, cabendo a ela 

encaminhar 01 via para o Agente Técnico e 01 via à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ (impresso e 

digital). 

Os títulos dos relatórios acima apresentados constituem apenas uma orientação preliminar e poderão 

ser alterados em função do andamento dos trabalhos. Os documentos emitidos deverão conter a relação 

dos técnicos participantes de sua elaboração.  

A aprovação, por parte da equipe da Prefeitura, não exime a contratada da responsabilidade técnica dos 

trabalhos.  

 

9. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

O custo global dos trabalhos propostos é de R$ 151.020,41 (cento e cinquenta e um mil e vinte reais e 

quarenta e um centavos), conforme Quadro 01, sendo que o valor financiado pelo FEHIDRO, para 
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execução dos trabalhos objeto deste Termo de Referência é de R$ 138.361,20 (cento e trinta e oito mil 

trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos). A Prefeitura de Mairinque oferecerá como 

contrapartida o valor de R$ 12.659,21 (doze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um 

centavos), referentes aos serviços a serem executados pela contratada.  

Tendo em vista que os produtos, Plano de Trabalho e Relatório Técnico Parcial I, já foram entregues e 

aprovados, a empresa contratada deverá realizar a REVISÃO dos produtos entregues na primeira 

etapa. 

Desta forma, o pagamento referente à 1ª parcela dos serviços a serem executados pela nova empresa 

será por meio da contrapartida da Prefeitura Municipal, no valor equivalente a R$ 10.238,80 (dez mil 

duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), sendo R$ 600,00 (seiscentos reais) em hora trabalhada 

por engenheiro da Prefeitura. 

 

Os pagamentos serão efetuados após apresentação dos produtos e aprovação do Agente Técnico, a 

saber: 

1ª Parcela – 6,78% do valor global do contrato após aprovação do plano de trabalho; 

2ª Parcela – 20% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Técnico Parcial I; 

3ª Parcela – 40% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Técnico Parcial II; 

4ª Parcela – 10% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Parcial III; 

5ª Parcela – 14,06% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Final e da minuta do 

Relatório Síntese; e 

6ª Parcela – 9,16% do valor global do contrato após entrega dos exemplares do Plano Diretor de 

Macrodrenagem, Relatório Síntese e anteprojetos. 

 

Os pagamentos serão efetuados somente após a aprovação do Agente Técnico.  

 

Quadro 01: Discriminação das atividades e as fontes dos recursos financeiros. 

  

Discriminação de Atividades 
Recursos Financeiros (R$) 

Financiamento Contrapartida Total 

 Levantamento de informações básicas (20%) - 10.238,63 10.238,63 
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 Análise e diagnóstico da situação atual (20%)  29.600,00 604,08 30.204,08 

 Recomendações de intervenções imediatas (10%) 14.800,00 302,10 15.102,10 

 Proposta de ações prioritárias (15%) 22.200,00 453,12 22.653,12 

 Proposta de ações sistemáticas (15%)  22.200,00 453,12 22.653,12 

Elaboração de anteprojetos (10%) 14.800,00 302,04 15.102,04 

 Plano de Macrodrenagem, Relatório Síntese e 
 Projetos (10%)  

34.761,20 306,12 35.067,32 

TOTAL (R$) 138.361,20 12.659,21 151.020,41 

Quadro 02: Cronograma de quantitativos. 

 

ITENS CUSTO UNIDADE 
QUANTIDADE (MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

M.O. 
(HOMEM/HORA) 

 

Consultor em 
Hidrologia  

h 7,33 7,33 7,34 32,5 32,5 60 60 8 8 21,66 21,67 21,67 288 

Eng.º Civil Sênior  h 16 16 16 58,52 58,52 89 89 17,5 17,5 40 40 40 498,04 

Eng.º Civil Júnior h 8,89 8,89 8,90 62,5 62,5 95 95,11 17,5 17,5 38,33 38,33 38,34 491,79 

Agrimensor h - - - - - 50 50 37,5 37,5 - - - 175 

Técnico em 
informática em 
AutoCad 

h - - - - - 50 50 
22,4

3 
22,4

4 
33,90 33,90 33,90 246,57 

Eng.º Civil Júnior 
(PREFEITURA) 

h 2,71 2,71 2,71 4,09 4,10 8,19 8,19 2,04 2,05 1,38 1,38 1,39 40,94 

 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
Prazo para execução dos trabalhos objeto desta especificação é de 360 dias. 
 

11. CRONOGRAMA 

 

ITENS 

 
QUANTIDADE (MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plano de Trabalho e Levantamento de 
informações básicas  
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Análise e diagnóstico da situação atual             

Recomendações de intervenções 
imediatas (ações de curto prazo) 

            

Proposta de ações prioritárias             

Proposta de ações sistemáticas             

Elaboração de Anteprojetos             

Plano de Macrodrenagem, Relatório 
Síntese e Projetos 

            

 

 

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 151,020.41 
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ANEXO II 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

       
ANEXO VIII DO MPO 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 

  
 

SECRETARIA DE 
SANEAMENTO 

E RECURSOS 

HÍDRICOS 

TOMADOR: Prefeitura Municipal de Mairinque - SP 

FUNDO ESTADUAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

- FEHIDRO 

EMPREENDIMENTO: 
Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem, para o 

Município de Mairinque - SP 

  
 

,       
  

  

      
 

valores 

em R$ 
data base: mar/2013 

Nº ITEM UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

FONTE DO RECURSO 

FEHIDRO CONTRAPARTIDA 
OUTRAS FONTES 
FINANCIADORAS 

1 

 Revisão do 
Levantamento 
de Dados e 
Informações 
Básicas                

  

 Recursos 
Humanos - 
Honorários 
Diretos:                

1.1 
 Consultor em 
Hidrologia   homem/hora  22 147,52 3.245,44   3.245,44   

1.1.1 
 Engenheiro Civil 
Sênior   homem/hora  48 92,20 4.425,60   4.425,60   
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1.1.2 
 Engenheiro Civil 
Júnior   homem/hora  26,68 73,76 1.967,92   1.967,92   

1.1.3 

 Engenheiro Civil 

Júnior 
(Prefeitura)  

 homem/hora  
8,13 73,76 599,67   599,67   

                  

   SUBTOTAL        10.238,63   10.238,63   

2 

 Análise e 
diagnóstico da 
situação atual                

  

 Recursos 
Humanos - 
Honorários 
Diretos:                

2.1 
 Consultor em 
Hidrologia   homem/hora  65 147,52 9.588,80 9.588,80     

2.1.1 
 Engenheiro Civil 
Sênior   homem/hora  117,04 92,20 10.791,20 10.791,20     

2.1.2 

 Engenheiro Civil 

Júnior   homem/hora  125 73,76 9.220,00 9.220,00     

2.1.3 

 Engenheiro Civil 
Júnior 
(Prefeitura)   homem/hora  8,19 73,76 604,08   604,08   

                  

   SUBTOTAL        30.204,08 29.600,00 604,08   

3 

 
Recomendações 
de intervenções 
imediatas 

(ações de curto 
prazo)                

  

 Recursos 
Humanos - 
Honorários               
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Diretos:  

3.1 
 Consultor em 
Hidrologia   homem/hora  45 147,52 6.638,40 6.638,40     

3.1.1 
 Engenheiro Civil 
Sênior   homem/hora  45 92,20 4.149,00 4.149,00     

3.1.2 
 Engenheiro Civil 
Júnior   homem/hora  54,40 73,76 4.012,60 4.012,60     

3.1.3 

 Engenheiro Civil 
Júnior 
(Prefeitura)   homem/hora  4,10 73,76 302,10   302,10   

                  

   SUBTOTAL        15.102,10 14.800,00 302,10   

4 

 Propostas de 

ações 
prioritárias                

  

 Recursos 
Humanos - 
Honorários 
Diretos:                

4.1 
 Consultor em 
Hidrologia   homem/hora  55 147,52 8.113,60 8.113,60     

4.1.1 
 Engenheiro Civil 
Sênior   homem/hora  83 92,20 7.652,60 7.652,60     

4.1.2 

 Engenheiro Civil 

Júnior   homem/hora  87,23 73,76 6.433,80 6.433,80     

4.1.3 

 Engenheiro Civil 
Júnior 
(Prefeitura)   homem/hora  6,14 73,76 453,12   453,12   

                  

   SUBTOTAL        22.653,12 22.200,00 453,12   

5 

 Propostas de 
ações 
sistemáticas                

   Recursos               
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Humanos - 
Honorários 
Diretos;  

5.1 
 Consultor em 
Hidrologia   homem/hora  20 147,52 2.950,40 2.950,40     

5.1.1 
 Engenheiro Civil 
Sênior   homem/hora  50 92,20 4.610,00 4.610,00     

5.1.2 
 Engenheiro Civil 
Júnior   homem/hora  48,48 73,76 3.575,60 3.575,60     

5.1.3  Agrimensor   homem/hora  100 55,32 5.532,00 5.532,00     

5.1.4 

 Técnicos em 
Informática em 
AutoCad   homem/hora  100 55,32 5.532,00 5.532,00     

5.1.5 

 Engenheiro Civil 
Júnior 
(Prefeitura)   homem/hora  6,14 73,76 453,12   453,12   

                  

   SUBTOTAL        22.653,12 22.200,00 453,12   

6 

 Elaboração de 

anteprojetos 
Recursos                

  

 Recursos 
Humanos - 
Honorários 

Diretos                

6.1 
 Consultor em 
Hidrologia   homem/hora  16 147,52 2.360,32 2.360,32     

6.1.1 
 Engenheiro Civil 
Sênior   homem/hora  35 92,20 3.227,00 3.227,00     

6.1.2 
 Engenheiro Civil 
Júnior   homem/hora  35 73,76 2.581,60 2.581,60     

6.1.3  Agrimensor   homem/hora  75 55,32 4.149,00 4.149,00     

6.1.4 
 Técnico em 
Informática em  homem/hora  44,87 55,32 2.482,08 2.482,08     
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AutoCad  

6.1.5 

 Engenheiro Civil 
Júnior 

(Prefeitura)   homem/hora  4,09 73,76 302,04   302,04   

                  

   SUBTOTAL        15.102,04 14.800,00 302,04   

7 

 Plano Diretor 
de Macro 
Drenagem 
Urbana                

  

 Recursos 
Humanos - 
Honorários 
Diretos:                

7.1 
 Consultor em 
Hidrologia   homem/hora  65 147,52 9.588,80 9.588,80     

7.1.1 
 Engenheiro Civil 
Sênior   homem/hora  120 92,20 11.064,00 11.064,00     

7.1.2 

 Engenheiro Civil 

Júnior   homem/hora  115 73,76 8.482,40 8.482,40     

7.1.3 

 Técnico em 
Informática em 
AutoCad   homem/hora  101,70 55,32 5.626,00 5.626,00     

7.1.4 

 Engenheiro Civil 

Júnior 
(Prefeitura)   homem/hora  4,15 73,76 306,12   306,12   

                  

   SUBTOTAL        35.067,32 34.761,20 306,12   

                  

 TOTAIS  151.020,41 138.361,20 12.659,21 0,00 

  
TOTAL 
GERAL 151.020,41 
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DISCRIMINAÇÃO
realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.412,93 3.412,93 3.412,94

15.102,04 15.102,04

7.551,05 7.551,05

11.326,56 11.326,56

11.326,56 11.326,56

7.702,04 7.400,00

7.077,06 7.077,06 7.077,08

3.412,93 3.412,93 3.412,94 15.102,04 15.102,04 30.204,08 30.204,09 7.702,04 7.400,00 7.077,06 7.077,06 7.077,08 13.836,12 151.020,41

3.412,93 3.412,93 3.412,94 302,04 302,04 604,08 604,09 154,04 148,00 102,04 102,04 102,04 0,00 12.659,21

0,00 0,00 0,00 14.800,00 14.800,00 29.600,00 29.600,00 7.548,00 7.252,00 6.975,02 6.975,02 6.975,04 13.836,12 138.361,20

ÚLTIMA 

PARCEL

A

Nome: Nome(1):

Nome(2):

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO VII DO MPO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

INDICAR DATA BASE

(mm/aaaa)

SECRETARIA DE SANEAMENTO

E RECURSOS HÍDRICOS
TOMADOR:  

Prefeitura Municipal de Mairinque

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem para o município de Mairinque/SP

ITEM

A Realizar em (x) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

ÚLTIMA Total (em R$)

1
 Revisão do Plano de Trabalho e do 

Levantamento de informações 

básicas 
10.238,80

3
 Recomendações de intervenções 

imediatas (ações de curto prazo) 
15.102,10

2
 Análise e diagnóstico da situação 

atual 
30.204,08

5  Proposta de ações sistemáticas 22.653,12

4  Proposta de ações prioritárias 22.653,12

15.102,04

7
 Plano diretor  de Macrodrenagem, 

Relatório Síntese e Projetos 
21.231,20

TOTAIS

6  Elaboração de anteprojetos 

CONTRAPARTIDA

FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - 

Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o 

desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, 

sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.

1ª PARCELA 2ª PARCELA 4ª PARCELA 5ª PARCELA

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define 

número e valor de cada parcela)

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, 

define número e valor de cada parcela)

Responsável Técnico Representante Legal Tomador Agente Técnico:

3ª PARCELA

Ely Yasuda Alves Lima de Queiroz Ovidio Alexandre Azzini Nome do Analista:

Reg. Profissional: CREA/SP 5062800486 RG: 19.509.975-8 CPF: 122.573.988-82 Reg. Profissional:

Assinatura: Assinatura: Assinatura:

Assinatura: Assinatura:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. Nome do Resp. pela 

Unidade:

RG: CPF: Reg. Profissional:
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ANEXO III 

Convite nº 009/18 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar que não 

está enquadrada em nenhum dos itens que vedam a nossa participação na licitação. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Assinatura do sócio/proprietário 

Representante legal 

Carimbo da empresa
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ANEXO IV 

Convite nº 009/18 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta declarar 

que aceitação integral e irretratável nas normas e condições estabelecidas no edital, 

bem como a submissão e observância dos regulamentos e normas gerais e especial 

que regem a matéria, em especial  daquelas que tratam do prazo para entrega, 

validade e condições de pagamento. 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do sócio/proprietário 

Representante legal 

Carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

ANEXO V 

Convite nº 009/18 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO 

QUADRO DA EMPRESA 

 

A (nome da empresa), sediada na (endereço completo), vem por meio desta, declarar 

sob as penalidades cabíveis, não manter no quadro de pessoal, menores de 18 

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, e não ter, tampouco, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

Assinatura de sócio/proprietário ou 

Representante legal 

Carimbo da empresa 
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ANEXO VI 

Convite nº 009/18 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE  

 

 

 

A _______ (nome da licitante) ________________, qualificada como microempresa (ou 

empresa de pequeno porte) por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº 

_____________, com sede à ______________________, declara para os devidos fins 

de direito que pretende ter preferência no critério de desempate quando do julgamento 

das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 

 

_______(Local)___________, _____(data)____________ 

 

 

___________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO VII 

Convite nº 009/18 

 

CARTA-CREDENCIAL 

 

Local,               de                     de  2018 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref.: Convite nº 009/18 

 

Prezados Senhores, 

 

O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de 

identidade RG nº ___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na 

qualidade de responsável legal pela proponente ___________________, vem, pela 

presente, informar a Vªs Sªs que o senhor _______________________, portador 

da cédula de identidade RG nº___________, emitida por (ou equivalente para 

estrangeiro),  é a pessoa autorizada por nós  para acompanhar a sessão de abertura 

e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, bem como 

assinar atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

(Cédula de identidade, número e órgão emissor) 

Obs.:  firma reconhecida do representante legal 

Deverá ser entregue fora dos envelopes   
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ANEXO VIII 

Convite nº 009/18 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

À 

Prefeitura Municipal de Mairinque. 

Ref.- Convite n.º 0XX/2018 

Prezados Senhores: 

Segue abaixo nossa proposta de preços  

 

Discriminação de Atividades Porcentagem Valor Proposta 

Levantamento de informações básicas  20%  

Análise e diagnóstico da situação atual  20%  

Recomendações de intervenções imediatas  10%  

Proposta de ações prioritárias  15%  

Proposta de ações sistemáticas  15%  

Elaboração de anteprojetos  10%  

Plano de Macrodrenagem, Relatório Síntese e Projeto 10%  

TOTAL (R$)   

 

 

*A proposta deverá estar acompanhada da planilha orçamentária e do 

cronograma físico-financeiro (Anexo II).                            
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ANEXO IX 

Convite nº 009/18 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de 

um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. 45.944.428/0001-20, com sede na Av. Lamartine 

Navarro, n.º 514, Centro, Mairinque - SP, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. 

Ovidio Alexandre Azzini, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.509.975-8 e do 

CPF n. º 122.573.988/82; doravante designado simplesmente CONTRATANTE; e, de 

outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ sob o nº. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xx, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, representado por xxxxxxxxxxxxxxxx, RG nº. 

xxxxxxxxxxxxx, CPF nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado simplesmente 

CONTRATADA; por este instrumento têm entre si ajustado o presente Contrato de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores; bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou 

complementar, e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Este contrato versa sobre a Contratação de empresa para elaboração do Plano de 

Macrodrenagem do Município de Mairinque, tudo em conformidade com o Termo 

de Referência (Anexo I) e regras contidas no edital nº 048/2018. 

  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

 

Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e por preceitos de Direito Público, 

aplicando, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 

de Direito Privado, sendo que seu regime jurídico confere ao CONTRATANTE, 

conforme o caso, as prerrogativas de: 

 



 

46 
 

1. Sem prejuízo do disposto no Artigo 65 da Lei 8.666/93, alterá-lo, 

unilateralmente e na forma da lei, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, assegurando o seu equilíbrio econômico-financeiro e os demais direitos da 

CONTRATADA; 

2. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da 

Lei Federal n. 8666/1993; 

3. Fiscalizar sua execução; 

4. Aplicar sanções previstas em lei ou neste instrumento, em razão de sua 

inexecução parcial ou total; 

5. Anular ou revogar o procedimento nos termos da legislação de regência e 

utilizar-se das demais prerrogativas permitidas em lei. 

6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Caberá à CONTRATADA observar escrupulosamente as normas técnicas e tudo quanto 

descrito no termo de referência (Anexo I do Edital), respeitando com fidelidade as 

dimensões do município, bem como as leis, regulamentos e posturas federais, estaduais 

e municipais relativo aos serviços contratados, cumprindo imediatamente as intenções e 

exigências das respectivas autoridades além de: 

1. Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais 

como materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, análises 

de materiais e equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes de sua execução; 

2. Sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicar o CONTRATANTE, por 

escrito, qualquer anormalidade verificada na execução deste, bem como qualquer fato 

que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos serviços; 

3. Corrigir ou substituir, no todo ou em parte, os serviços impugnados por erros, 

imperícias, defeitos ou incorreções, por sua conta e risco, sem prejuízo da ação 

regressiva contra aquele que tiver dado causa; 



 

47 
 

4. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir e facilitar a fiscalização e/ou a 

inspeção dos serviços pela CONTRATANTE para este fim, assim como atender às 

exigências de substituição quando solicitada pela CONTRATANTE; 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Além das demais disposições contidas neste contrato e/ou em lei, constituem obrigações 

da CONTRATANTE: 

1. Efetuar o pagamento conforme conclusão das etapas, no valor, na forma e nas 

condições estabelecidas neste contrato; 

2. Fornecer as informações, documentos, dados e diretrizes de seu alcance, quando 

solicitados pela CONTRATADA, e quando necessários ou úteis à execução dos 

serviços contratados; 

3. Promover a fiscalização juntamente com a empresa contratada para este fim, 

atestar o recebimento em termos dos serviços, quando este estiver em acordo com as 

diretrizes estabelecidas; 

4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, qualquer suspensão, interrupção, 

alteração unilateral ou anormalidade verificada na execução do contrato, bem como 

qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos serviços 

licitados e sua execução dentro do prazo pactuado; 

5. Sem prejuízo da utilização de suas prerrogativas, garantir a CONTRATADA 

todos os direitos e garantias constitucionais e legais concernentes aos contratos 

administrativos regidos pelo direito público. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá prazo de vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 

partir do recebimento da ordem de serviço, sendo que eventual prorrogação e 

aditamento somente serão admitidos se convier aos interesses da Prefeitura, depois de 

observados os requisitos exigíveis no art. 57 e 65 da Lei de Licitações. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

1- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

1.1 O custo global dos trabalhos propostos é de R$ 151.020,41 (cento e cinquenta e um 

mil vinte reais e quarenta e um centavos), conforme Quadro 01, sendo que o valor 

financiado pelo FEHIDRO, para execução dos trabalhos é de R$ 138.361,20 (cento 

e trinta e oito mil trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos). A Prefeitura de 

Mairinque, oferecerá como contrapartida o valor de R$ 12.659,21 (doze mil 

seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), referentes aos serviços a 

serem executados pela contratada, conforme as seguintes dotações orçamentárias: 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável – Repasse 

Estadual - Classificação Funcional nº04.127.0008.2.284 – Elemento de Despesa 

3.3.90.39.00 – Ficha 337; 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável – Recurso 

Próprio Classificação Funcional nº 04.127.0008.2.284 – Elemento de Despesa 

3.3.90.39.00 – Ficha 138; 

 

1.2 Os pagamentos serão efetuados após apresentação dos produtos e aprovação do 

Agente Técnico, a saber: 

1ª Parcela – 6,78% do valor global do contrato após aprovação do plano de trabalho; 

2ª Parcela – 20% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Técnico 

Parcial I; 

3ª Parcela – 40% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Técnico 

Parcial II; 

4ª Parcela – 10% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Parcial III; 

5ª Parcela – 14,06% do valor global do contrato após aprovação do Relatório Final e da 

minuta do Relatório Síntese; e 

6ª Parcela – 9,16% do valor global do contrato após entrega dos exemplares do Plano 
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Diretor de Macrodrenagem, Relatório Síntese e anteprojetos. 

Diretor de Macrodrenagem, Relatório Síntese e anteprojetos. 

Os pagamentos serão efetuados somente após a aprovação do Agente Técnico.  

 

1.3 Quadro 01: Discriminação das atividades e as fontes dos recursos financeiros.  

Discriminação de Atividades 
Recursos Financeiros (R$) 

Financiamento Contrapartida Total 

 Levantamento de informações básicas (20%) - 10.238,63 10.238,63 

 Análise e diagnóstico da situação atual (20%)  29.600,00 604,08 30.204,08 

 Recomendações de intervenções imediatas 
(10%) 

14.800,00 302,10 15.102,10 

 Proposta de ações prioritárias (15%) 22.200,00 453,12 22.653,12 

 Proposta de ações sistemáticas (15%)  22.200,00 453,12 22.653,12 

Elaboração de anteprojetos (10%) 14.800,00 302,04 15.102,04 

 Plano de Macrodrenagem, Relatório Síntese e 
 Projetos (10%)  

34.761,20 306,12 35.067,32 

TOTAL (R$) 138.361,20 12.659,21 151.020,41 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 

1.Quaisquer alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais das 

obras/serviços que venham a ser necessárias durante a vigência deste contrato, 

decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, deverão ser efetuadas 

por TERMO ADITIVO que integrarão o presente Contrato para todos os fins e 

efeitos de direito, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

2.Os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários deverão obedecer aos 

limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que aprovados 

pela CONTRATANTE.  
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3.Quaisquer alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais das 

obras/serviços que venham a ser necessárias durante a vigência deste contrato, 

decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, deverão ser efetuadas 

por TERMO ADITIVO que integrarão o presente Contrato para todos os fins e 

efeitos de direito, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

4.Os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários deverão obedecer aos 

limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, desde que aprovados 

pela CONTRATANTE.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

1.O objeto deste Contrato será recebido pelo Agente Técnico responsável da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, ficando responsáveis 

pelo bom funcionamento dos serviços executados, estando em conformidade com o 

Anexo I deste edital, até o seu definitivo recebimento, exceto por danos que sejam 

de responsabilidade da CONTRATANTE; 

 

2.Estando em conformidade com o disposto nesse instrumento contratual, o objeto será 

recebido provisoriamente pelo Agente Técnico responsável da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente responsável pelo seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, no prazo de até 15 (quinze) dias de sua entrega; 

 

3. Após o prazo de até 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório, onde será feita 

as observações e executada a vistoria que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais, observados o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, o objeto será 

recebido definitivamente, pelo Agente Técnico responsável da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, responsável pelo seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, salvo em casos excepcionais e devidamente justificados.   

 

9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir, com anuência expressa da 

autoridade competente, o presente Contrato, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de 

indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:  
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1. Quando for decretada sua falência; 

2. Quando do requerimento de sua recuperação judicial;  

3. Quando, por qualquer outra razão, for ela dissolvida;  

4. Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, este Contrato sem a 

autorização prévia e expressa da CONTRATANTE.   

5. Quando houver atraso na prestação dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias corridos,  

sem justificativas fundamentas e aceitas pelo poder contratante. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM 

CASO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

 

São direitos da Administração, sem prejuízo das demais disposições previstas neste 

instrumento, em caso de resolução do contrato administrativo: 

1. Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar; 

2. Ocupar e utilizar o local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados 

na execução do contrato, necessários à sua continuidade; 

3. Executar a garantia do contrato; 

4. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração pela contratada. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 

Assegurada oportunidade de ampla defesa e contraditório, sendo respeitado o 

procedimento previsto em lei, por este contrato são devidas as seguintes penalidades: 

1. Nos termos do art. 87 da Lei Federal n. 8666/1993, a inexecução total ou parcial da 

CONTRATADA, de qualquer Cláusula deste contrato ou de qualquer condição 

consignada na legislação vigente ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa, até o limite de 20% do valor contratual inicial; 

b.1) Pela recusa injustificada em assinar o Termo de contrato ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo de em que foi convocado – multa compensatória de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos 

termos do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 

b.2) Em caso de atraso injustificado na execução do contrato, a contratada estará sujeita 

à multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso  
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b.3) Para o caso de inadimplência parcial, a contratada estará sujeita a multa 

administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor originalmente contratado. 

b.4) Para o caso de inadimplência total, a contratada estará sujeita a multa 

administrativa de 20% (vinte por cento) sobre o valor originalmente contratado. 

b.5) Demais infrações cometidas por este contrato: multa no valor de 10% do valor total 

atualizado do contrato, a qual incidirá especificamente por cada infração. 

b.6) O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha 

ou irregularidade a que deu origem. 

b.7) As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas neste 

contrato em favor do CONTRATANTE serão passíveis de inscrição e cobrança na 

Dívida Ativa. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública por prazo de dois (02) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 

PROPOSTA 

 

Vincula-se a este Contrato o Edital do Convite nº 009/2018 e seus Anexos. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO DE ELEIÇÃO 

 

As PARTES elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o 

Foro da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida 

judicial originada ou referente a este contrato. 

 

E por terem assim ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento, em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das 

testemunhas abaixo. 

_______, ____ de ______________ de 2018. 

_________________________________________________ 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 

PREFEITO 

________________________________________________ 

CONTRATADA                                                              

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 

RG: RG: 
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ANEXO X 

Convite nº 009/18 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: _______________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ N.º OAB: (*) ________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o 

estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
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a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 
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CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico. 
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============================================================== 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================== 

 

CONTRATANTE: 

CNPJ N.º: 

CONTRATADA: 

CNPJ N.º: 

CONTRATO N.º (DE ORIGEM): 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 

VALOR (R$): 

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 

penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 
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