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PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º187/2017 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2017 
 

PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA torna público que fará realizar licitação para a Elaboração 

do Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano do Município de Mar 
de Espanha (MG). O certame está instaurado na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”, com 

julgamento pelo “TIPO TÉCNICA E PREÇO”. 
 
Tanto a licitação quanto a execução do objeto serão regidos pela Lei N.º 8.666/93, republicada no 
Diário Oficial. 

 

Entrega das Propostas 

 
As propostas serão recebidas, durante o expediente normal da entidade, até a data e hora 
definidas para a abertura da documentação, no seguinte local: 

Comissão de Licitação Município de Mar de Espanha 

Praça Barão de Ayuruoca, 53. 

Mar de Espanha - MG 

CEP: 36640-000 

 

Abertura da Documentação 
 

A documentação dos licitantes será aberta em sessão pública, no local acima identificado, na 
seguinte data e horário: 
 
Data:30 de novembro de 2017  
Horário: 10:00 hs (dez horas). 
 

TEXTO 
 

O certame será regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
 

1 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - O objeto é a Elaboração do Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento 
Sanitário Urbano do Município de Mar de Espanha (MG) 

1.2 – A Elaboração do Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano do 
Município de Mar de Espanha (MG) deverá ser executado de acordo com os serviços 
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especificados no TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL ORÇAMENTÁRIO, CÁLCULO e 
QUANTITATIVOS, planilha com relação de serviços e quantidades constantes do ANEXO 1. O 
Plano Diretor do Município estará disponível para consulta dos interessados durante a visita 
técnica na sala de licitações da Prefeitura de Mar de Espanha. 

1.3 - Deverá estar inclusa no preço proposto toda a despesa com mão de obra, 
materiais, elaboração dos projetos necessários para a execução do objeto dentro das 
normas, transportes, ferramentas, equipamentos, combustíveis, lubrificantes, impostos, 
taxas, seguros obrigatório ou facultativo, multas ou ainda quaisquer outras despesas 
necessárias para a completa e total realização do serviço na forma especificado no 
presente instrumento. 

1.4 – É obrigatória a visita técnica no período compreendido entre 5 (cinco) dias úteis 
após a publicação deste Edital e 7 (sete) dias úteis anteriores à data de entrega das 
propostas. 

1.5 - O regime de execução será o de empreitada por Preço Global. 

1.6 – ART – CREA, a empresa contratada deverá providenciar, sem ônus adicional para o 
Município, o registro do serviço no CREA, no máximo em até 10 (dez) dias úteis após a 
assinatura do Contrato. 

1.7 – A CONTRATADA deverá compatibilizar o produto do trabalho, Estudos de Concepção e 
Projetos Executivos de Sistema de Esgotamento Sanitário, com as normas e procedimentos de 
preservação ambiental municipal, estadual e federal, conforme o caso. 

1.8 – A CONTRATADA deverá atender no que for pertinente à execução do objeto. 

 

2 – DAS DEFINIÇÕES 

 
Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada as seguintes 
definições: 

2.1 - PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, entidade que promove a presente 
licitação. 

2.2 - PROPONENTE, LICITANTE OU CONCORRENTE - Pessoa física ou jurídica de direito 
público ou privado que venha a apresentar proposta na presente licitação. 

2.3 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO - Grupo de servidores do Município designados para receber, 
analisar documentosdehabilitaçãoejulgaraspropostasapresentadasnestalicitação. 

2.4 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, signatária do instrumento 
contratual para execução do objeto. 

2.5 – CONTRATADO: Empresa ou pessoa física que executará o objeto licitado e 
será signatária do contrato com a Administração. 

2.6 – ADMINISTRAÇÃO: todos os órgãos, entidades ou unidades do Município. 

2.7 – FISCALIZAÇÃO: representante da Administração especialmente designado ou 
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contratado para acompanhar e fiscalizar a execução do instrumento contratual. 
 

3 – DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMPRESA CONTRATADA 

 
3.1- Além de executar o objeto conforme previsto o CONTRATADO se obriga, ainda, a comunicar 
à CONTRATANTE, qualquer ocorrência anormal verificada na execução do contrato. 
 
3.2- Obriga-se também a iniciar os serviços nos 15 (quinze) dias subsequentes à data de 
assinatura do instrumento contratual. 
 
3.3- A CONTRATADA é a única responsável por todas as obrigações fiscais, para fiscais, 
trabalhistas e previdenciárias referentes à sua personalidade jurídica, inclusive as relações 
empregatícias, se houverem, com os profissionais e demais pessoas que utilizar na execução do 
objeto contratado. 
 
3.4- Em face da supramencionada responsabilidade inexistirá qualquer vínculo empregatício ou 
de qualquer outra natureza, entre a CONTRATANTE e prepostos, auxiliares, profissionais ou 
sócios da CONTRATADA. 
 
3.5- A CONTRATADA, quando solicitado pela CONTRATANTE, promoverá o afastamento e 
consequente substituição de funcionários que apresentarem baixa produtividade, forem 
descorteses com a FISCALIZAÇÃO ou não realizarem o serviço de forma satisfatória. 
 
3.6- Sendo relevante o motivo do afastamento, a critério da CONTRATANTE, o afastamento será 
imediato. 
 

4 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 - A FISCALIZAÇÃO da execução do contrato ficará a cargo do Município por 
empregado ou empresa especialmente designada para esse fim, que, entre outras, terá a 
atribuição de atestar a realização do objeto de conformidade com o previsto neste 
instrumento. 

4.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento documentos 
de cobrança que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento, 
sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora 
estabelecido não representará, jamais, novação ou alteração do que ficou pactuado. 

4.3 – Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 
sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, quaisquer 
alegações fundadas em ordens ou declarações verbais. 

4.4 – A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades, os quais, se verificadas, não implicarão em co-
responsabilidade do Município ou de seus prepostos. 
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4.5 – O Município poderá realizar inspeções e medições no escritório da 
CONTRATADA verificando a compatibilidade da execução com o TERMO DE 
REFERÊNCIA anexo a este Edital. Assim, a CONTRATADA deverá propiciar, no local de 

execução dos serviços, os meios e as condições necessárias para que o Município possa 
realizar inspeções periódicas. 

4.6 – Será obrigatório à elaboração de relatórios mensais de acompanhamento 
enquanto durarem os serviços objeto desta licitação e sua aprovação pela 
CONTRATANTE. 

 

5 -  DO PRAZO 
 

5.1 - O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 
Ordem de Serviço a ser emitida pelo Município. 

 

5.2 - O início do serviço fica condicionado à assinatura do instrumento contratual e à emissão 
da ordem de serviço. 

 
 

6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR E DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
 

6.1 - Poderão participar da presente licitação empresas de engenharia cujo objetivo 

social seja compatível com o objeto a ser executado e que atendam a todas as 

exigências legais para seu funcionamento, inclusive no que se refere às normas de 

segurança e ainda satisfaçam todas as demais condições estabelecidas neste 

instrumento e façam seu cadastro com toda documentação exigida no anexo 12. 

6.2 - As empresas terão que se cadastrar no Município até a data de 28/11/2017, 

apresentando toda a documentação solicitada no ANEXO12. 

6.3 - Não poderão participar do presente certame empresas declaradas inidôneas 
de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93 ou suspensas de participar de 
licitações ou contratar com esta Administração nos termos do inciso III do mesmo artigo. 

6.4 – Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamente e 
formados, ou em formação, ou de grupos de empresas. 

6.5 - Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente do 
Município ou os membros da Comissão da Licitação. 

 

7. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

7.1 –Para se habilitarem à licitação os concorrentes deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
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a - Certidão de Cadastramento, emitida pela Prefeitura Municipal de Mar de 
Espanha, válida na data determinada para  abertura do envelope 
DOCUMENTAÇÃO; 
 
b – Atestado, devidamente registrado no CREA, comprovando que a licitante possui 
em seu quadro, na data prevista para entrega das propostas, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que será o 
Responsável Técnico pelo serviço, detentor de certidão ou atestado, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado que deverá ser anexada à 
documentação, acompanhada de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo 
CREA, demonstrando que já realizou serviço de características semelhantes ao 
objeto da presente licitação; 
 
c) Atestado, devidamente registrado no CREA, comprovando que a licitante já 
realizou serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação. 
 
Nota: Entende-se como serviço de características semelhantes ao objeto da 
presente licitação, para comprovação dos itens “b” e “c” acima os seguintes: 
 
1) Estudo e elaboração de Projetos Executivos de Sistema de Esgotamento 

Sanitário constando de levantamento e análise de dados, estudos demográficos 
e ocupação de solos, definição de bacias de contribuição, cálculo de vazões, 
dimensionamento de redes, coletores troncos, emissários e elevatórias, e 
estimativa de custos; 
 

2) Levantamentos topográficos planialtimétricos e cadastrais para elaboração de 
Projeto Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário em áreas urbanas com 
locação e nivelamento de linha base e levantamento de seções transversais 
cada 20 (vinte) metros com pontos, no mínimo a cada 5 (cinco) metros, além de 
pontos onde o terreno muda a declividade ou existe algum tipo de acidente 
(córregos, rios ou canais) em área levantada igual ou superior a 15 (quinze) 
hectares; 

 
3) Execução de sondagens à percussão, inclusive ensaios de penetração para 

Projeto Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário em áreas urbanas. 
 
d - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (Lei nº 8.036/90 - art. 27-a);  
 
e - Certidão Negativa Federal; 
 
f – Certidão negativa de débitos trabalhista “CNDT”. 
 
g - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
(s) menor (s) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 
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9.854/99) – ANEXO 4; 
 
h – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação – ANEXO 5; 
 
i - Atestado de Visita Técnica, fornecido pela Prefeitura Municipal de Mar de 
Espanha/ MG, atestando que a empresa licitante vistoriou os locais onde serão 
executados os serviços, indicando, com isso, para todos os efeitos, ter tomado 
conhecimento de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor 
proposto e na execução dos trabalhos pertinentes. 

7.1.1 - A Visita Técnica deverá ser realizada no período compreendido entre o dia 01/11/2017  à 

28/11/2017 nos horário de 10:00hs às 15:00hs de segunda à sexta feira COM O Secretário de 

Obras Sr. Paulo Júnior.. 

7.2 - Para fins de verificação da habilitação dos licitantes, a aceitação de certidões ou 
documentos emitidos através da Internet está condicionada a confirmação da autenticidade, pelo 
Município, junto ao órgão emissor. 

7.3 - Os demais documentos solicitados serão apresentados no original ou através de cópia 
autenticada, ou ainda, cópia acompanhada do original para autenticação pela Comissão de 
Licitação. 

7.4 - No caso de autenticação pela Comissão de Licitação, os originais dos documentos devem 
ser apresentados à Comissão por ocasião da entrega dos envelopes e serão devolvidos ao 
licitante no final da sessão. 

7.5 A Documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelope com o 
título:  

 
MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 187/2017 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017  
DOCUMENTAÇÃO 

7.6 - O envelope DOCUMENTAÇÃO deverá ser entregue à Comissão de Licitação fechado, 
colado, indevassável de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 

7.7 - A DOCUMENTAÇÃO deverá ser apresentada em uma única via. 

7.8 - A documentação deverá ser entregue à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Mar de Espanha, juntamente com as Propostas Técnica e de Preços na data e hora marcada. 

8 - DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1 - Será inabilitada a licitante que: 

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 7 
deste edital. 

b) Apresentarem documentos com validade vencida. 
c) Apresentar apenas o protocolo de pedido do documento nos respectivos órgãos 
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ou repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento. 
d) Apresentar documentos de comarcas ou jurisdição diferente de suas e de ou 

domicílio. 
e) Possuir objetivo social que não autorizem a execução do objeto licitado. 

f) Apresentar documento copiado por fax ou que não seja original ou cópia 
autenticada. 

 

 

9 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS. 
 

9.1 - A Proposta Técnica deverá ser apresentada em papel com logotipo da licitante, contendo 
as demais características indispensáveis à sua perfeita individualização, devendo também, 
ser digitada, ter carta de apresentação assinada por representante legal, com todas as 
páginas numeradas e rubricadas, impressa em 02 (duas) vias, encadernadas, 
preferencialmente em espiral, sendo uma original e uma cópia (a via original deverá ser 
constituída por documentos originais ou autenticados e a cópia poderá conter cópias simples, 
sem autenticação). Toda a Proposta Técnica, com exceção da documentação, cronogramas, 
organogramas e tabelas, deverá estar em formato A4, fonte Arial 12, espaçamento simples, 
em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, obedecendo a seguinte disposição 
e número máximo de páginas por capítulo, excetuando-se ilustrações, gráficos, desenhos e 
planilhas para o que poderá ser utilizado formato A3 (máximo de 25% do total de páginas de 
cada item) descrevendo em que consistem e como desenvolverá os seus trabalhos, baseado 
nas tarefas contidas no Anexo IV – Orçamento e Memorial Descritivo. Cada página A3 será 
computada como duas páginas no formato A4. 
 

9.1.1 - A abordagem correspondente, envolvendo os temas, deverá estar contida em um número 
máximo de 40 (quarenta) páginas, sendo no máximo 30 (trinta) páginas para o Conhecimento do 
Problema e no máximo 10 (dez) para o Plano de Trabalho, sem incluir currículos da equipe e 
atestados. 
 
9.2. - A Proposta Técnica deverá ter todas as suas páginas numeradas e rubricadas e conter: 
 
9.2.1 – ÍNDICE 
 
Este item deverá conter, no mínimo, a itemização, a descrição do conteúdo da Proposta Técnica e 
a paginação do início de cada capítulo; 
 
9.2.2 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA 
 
Este item deverá conter a descrição das condições atuais, destacando os problemas das diversas 
regiões do Município considerando, pelo menos, os aspectos relativos a: 
 
a) número de economias atualmente atendidas por abastecimento d´água e por coleta de 

esgoto; 
b) perdas técnicas e comerciais no sistema de abastecimento d´água e no sistema de esgoto; 
c) descrição das instalações atuais do sistema de esgotamento sanitário do Município. 
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d) estado das instalações do sistema de esgotamento sanitário do Município. 
e) Estrutura organizacional do Município para atendimento dos sistemas de água e esgoto. 
 
9.2.3 - PLANO DE TRABALHO 
 
Apresentação clara e objetiva do Plano de Trabalho idealizado para a prestação dos serviços 
previstos no Termo de Referência, detalhamento do escopo das atividades, descrição dos 
métodos, dos softwares, dos critérios que serão utilizados e a estrutura organizacional 
correspondente, de forma a atender plenamente o objetivo da contratação. Deverão ser 
considerados os seguintes aspectos, além de outros que a licitante julgar cabíveis: 
 

a) Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos serviços, descrevendo como ou de 
que forma serão executadas as atividades constantes do Termo de Referência; 

b) Cronograma de desenvolvimento dos serviços, e 
c) Organograma da equipe para desenvolvimento dos serviços. 

 
9.2.4 - EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 
 
9.2.4.1 Deverá ser apresentada a relação da Equipe Técnica Principal, com experiência em 
trabalhos técnicos compatíveis com o objeto da presente licitação, comprovada através da 
apresentação dos respectivos currículos dos profissionais técnicos de nível superior, acrescidos 
das declarações de cada um desses profissionais, concordando com a sua inclusão na equipe de 
trabalho da licitante e atestado registrado no CREA que comprove a sua experiência. 
 
9.2.4.2 A assinatura original dos técnicos nos respectivos currículos significará a sua anuência e 
conhecimento sobre os dados fornecidos em seu currículo, sua concordância para ser incluído na 
equipe, nas atividades e níveis definidos e seu compromisso de estar disponível no período 
proposto. 
 
9.2.4.3 As licitantes e os membros das equipes técnicas indicadas responderão na forma da Lei, 
pela veracidade das informações prestadas, reservando-se a Comissão de Licitação o direito de 
proceder às diligências que julgar necessárias. 
 
9.2.4.4 Os técnicos relacionados na equipe técnica principal da licitante não poderão integrar, em 
nenhuma hipótese, equipe técnica de outra licitante, sob pena de desclassificação das licitantes. 
 
9.2.4.5 A pontuação desses profissionais está detalhada no subitem 10.5.2.4 deste Edital. 
 
9.2.4.6 A substituição de qualquer profissional relacionado na Equipe Técnica Principal durante a 
execução contratual, somente será permitida com anuência prévia da Fiscalização, e por outro 
profissional de gabarito equivalente ou superior. 
 
9.2.5 EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 
 
9.2.5.1 Deverão ser apresentados atestados expedidos por entidades públicas ou privadas, 
devidamente registrados no CREA, que comprovem a experiência da Licitante, conforme os 
serviços descritos no item 10.5.2.5.. 
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9.2.5.2 As duas vias da Proposta Técnica deverão ser entregues cada uma dentro de um invólucro 
indevassável e os dois invólucros internos deverão ser apresentados embrulhados ou envelopados 
em um único invólucro externo. Todos os três invólucros deverão ser indevassáveis e colados com 
o título: 
 

MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 176/ 2017  
TOMADA DE PREÇO Nº 008/ 2017  
PROPOSTA TÉCNICA 

 
9.2.6 Os textos contidos em páginas adicionais, que ultrapassarem o limite máximo definido para 
cada item, não serão objeto de qualquer análise ou consideração, por parte da Comissão julgadora 
desta Licitação, para fins de atribuição de Nota da Proposta Técnica. Não serão computadas as 
folhas de rosto e índices para fins do limite fixado para cada item. 
 
9.3 - A Proposta de Preços será apresentada em uma única via, preferencialmente 

datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou 
ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, contendo o preço 
conforme modelo do ANEXO 8. 
 

9.3.1 - Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional. 

 

9.3.2 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, sendo desclassificadas as 
propostas que apresentarem validade inferior. 

 

9.3.3 - A Proposta de Preços não pode ter os seus preços unitários superiores ao do Orçamento 
Estimativo, conforme Anexo 2. 

 

9.3.4 - A Proposta de Preços não pode ter um valor proposto superior a R$ 228.110,97 
(duzentos e vinte e oito mil, cento e dez reais e noventa e sete centavos), conforme Anexo 2. 

 

9.3.5 – A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope indevassável e colado com o 
título: 
 
MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 187/2017  
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017  
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1 - A licitação é do tipo TÉCNICA E PREÇO. 
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10.2 –Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste 
instrumento. 

10.3 - Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas retificações, 
cancelamento ou alterações de preços, ou ainda, modificação nas Propostas Técnicas ou ainda 
nas condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes. 

10.4 - A Comissão examinará as Propostas apresentadas desclassificando as que: 

a) deixarem de apresentar todos os documentos solicitados 
b) oferecerem objetos com especificações em desacordo com o instrumento convocatório 
c) oferecerem condições de  pagamento de forma diferente do previsto no instrumento 
convocatório 
d) condicionem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições a fatores não previstos 
neste Edital, ou em relação a outras propostas, 
e) se refiram simplesmente a reduções sobre outras ofertas apresentadas, 
f) contenham divergência de números, dados ou valores, 
g) contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas, 
h) forem ilegíveis, 
i) contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções, 
j) apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal, 
l) preenchidas a lápis, 
m) tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias. 

n) Tenha valor da Proposta Global Superior a do orçamento indicado no item 9.3.4 deste 
Edital. 

 

 
10.5 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO 
 
10.5.1 A Proposta Técnica será avaliada mediante o exame dos documentos e informações 
apresentados no Envelope “B”, para a atribuição da Nota da Proposta Técnica. 

 
a) Caberá à Comissão de Licitação a função de analisar e pontuar as Propostas Técnicas 

por item, comparativamente, levando em consideração a clareza e a objetividade da 
Proposta, sua consistência e atendimento às exigências do Edital. 

 
b) Serão atribuídas notas a cada alínea e na sequência a cada item de acordo com os 

níveis de adequação, devendo as propostas conter os elementos necessários e 
suficientes para uma correta avaliação. 

 
c) Deverá ser elaborada uma apresentação de análise e comentários de forma discursiva 

sobre alguns aspectos, além de outros que a licitante julgar cabível e complementar. 
 

c.1) Serão considerados os seguintes aspectos gerais de avaliação: 
 

 Conhecimento e domínio dos conceitos e das técnicas de elaboração de Projeto 
Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitário em áreas urbanas; 
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 Conhecimento e domínio das técnicas na execução de serviços topográficos e 
sondagens; 

 

 Compatibilidade e uniformidade de procedimentos das várias atividades 
apresentadas, demonstrando a visão sistêmica e a abrangência da proposta 
apresentada; 

 Consistência e coerência com as exigências, especificações, orientações e normas 
estabelecidas neste Edital; 

 Pertinência e adequação da proposta com a realidade da situação urbanística do 
Município; 

 Grau de abordagem e objetividade da proposta; 

 Metodologia de planejamento e desenvolvimento de trabalho; 

 Propostas de metodologia, ou melhor, de como serão realizados os serviços que 
demonstrem conhecimentos diferenciais, proporcionando melhorias significativas na 
prestação dos serviços objeto deste Edital. 

10.5.2 NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
10.5.2.1 A Nota da Proposta Técnica será obtida levando-se em consideração os itens de 
Avaliação a seguir, para cada um dos quais a Comissão de Licitação atribuirá Notas Parciais, de 0 
(zero) a 100 (cem), de acordo com os critérios adiante detalhados: 

 
a) Conhecimento do Problema  nota máxima = 35 pontos; 
 
b) Plano de Trabalho  nota máxima = 25 pontos; 
 
c) Equipe Técnica  nota máxima = 15 pontos; 
 
d) Experiência da Licitante                     nota máxima = 25 pontos. 
 

10.5.2.2 Conhecimento do Problema (NT1) – Pontuação Máxima = 35 pontos 
 

Neste quesito, a nota será atribuída em função da capacidade de análise da situação atual e de 
visão da licitante dos serviços objeto da licitação. 

 

NT1 = NT1.a + NT1.b + NT1.c + NT1.d + NT1.e 

 

Nesse item deverão ser abordados, no mínimo, os seguintes aspectos: 

 



 

12 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
NOTA 

MÁXIMA 

1.a 
número de economias por categoria, comercial, residencial e industrial, 
atualmente atendidas por abastecimento d´água e por coleta de 
esgoto. 

7 

1.b 
perdas técnicas e comerciais no sistema de abastecimento d´água e no 
sistema de esgoto. 

7 

1.c 
descrição das instalações atuais do sistema de esgotamento sanitário 
do Município. 

7 

1.d 
estado das instalações do sistema de esgotamento sanitário do 
Município. 

7 

1.e 
estrutura organizacional e quantidade de funcionários do Município 
para os serviços de abastecimento de água e de esgoto. 

7 

TOTAL (NT1) 35 

 

Critérios de Pontuação para cada item 1.a, 1.b, 1.c, 1.d e 1.e: 

(I) 0 (zero) ponto: não abordado / erroneamente abordado; 

(II) 2 (dois) pontos: abordagem com poucas informações técnicas e limitado conhecimento; 

(III) 4 (quatro) pontos: abordagem com informações técnicas suficientes para o conhecimento 
do problema; 

(IV)  6 (seis) pontos: abordagem com informações técnicas adequadas demonstrando bom 
conhecimento técnico do problema; 

(V)  7 (sete) pontos: abordagem completa. 

 

10.5.2.3 - Plano de Trabalho (NT2) – Pontuação Máxima – 25 pontos 

 

NT2 = NT2.a+ NT2.b+ NT2.c 

 

Nesse item deverão ser abordados, no mínimo, os seguintes aspectos: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
NOTA 

MÁXIMA 

2.a Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos serviços 15 

2.b Cronograma de desenvolvimento das atividades 03 
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2.c Organograma 07 

TOTAL (NT2) 25 

Critérios de Pontuação para o item 2.a: 

(I) 0 (zero) ponto: não abordado / erroneamente abordado, sem metodologia e com 
apresentação apenas do escopo do trabalho; 

(II) 6 (seis) pontos: abordagem com poucas informações técnicas e limitação na descrição de 
como serão realizadas as atividades do serviço; 

(IV) 8 (oito) pontos: abordagem com informações técnicas suficientes mas não totalmente 
adequada de como serão executados os serviços; 

(V) 12 (doze) pontos: abordagem com informações técnicas adequadas, demonstrando bom 
conhecimento técnico de como serão executados as atividades do serviço; 

(VI) 15 (quinze) pontos: abordagem completa com informações técnicas adequadas e 
importantes, demonstrando profundo conhecimento técnico de como serão executados as 
diversas atividades dos serviços. 

Critérios de Pontuação para o item 2.b: 

(I) 0 (zero) ponto: não abordado / erroneamente abordado; 

(II) 1 (um) ponto: abordagem com poucas informações técnicas e limitação das atividades 
que serão realizadas no decorrer dos serviços; 

(VII) 2 (dois) pontos: abordagem com informações técnicas suficientes mas não totalmente 
adequadas das atividades que serão realizadas no decorrer dos serviços; 

(IV) 3 (três) pontos: abordagem completa com informações técnicas adequadas e importantes, 
demonstrando profundo conhecimento técnico de quando serão executados os serviços.e 
qual a duração de cada atividade que será executada no decorrer dos serviços. 

Critérios de Pontuação para o item 2.c: 

(I) 0 (zero) ponto: não apresentado / erroneamente apresentado; 

(II) 3 (três) pontos: organograma apresentado com uma estrutura técnica insuficiente para a 
execução dos serviços; 

(VIII) 5 (cinco) pontos: organograma com áreas suficientes mas não totalmente adequadas 
para as atividades que serão realizadas no decorrer dos serviços; 
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(IV)  7 (sete) pontos: organograma completo com uma estrutura adequada, demonstrando 
profundo conhecimento da necessidade organizacional para a execução dos serviços. 

 

10.5.2.4 - Equipe Técnica Principal (NT3) – Pontuação máxima = 15 

As Notas Parciais referentes à Equipe Técnica Principal serão atribuídas, independentemente para 
cada integrante, de acordo com os critérios detalhados nos itens a seguir.  

Será considerada, para fins de atribuição das notas dos integrantes da equipe técnica principal, a 
experiência contida nos respectivos currículos e nos atestados registrados no CREA, nos quais 
deverão ser destacados os dados e informações que servirão de base para a atribuição das notas 
dos aspectos avaliados, de acordo com os critérios adiante discriminados. 

10.5.2.4.1 - Obtenção da Nota Parcial de cada um dos dois Integrantes principais da Equipe 
Técnica  

Deverá ser apresentada a Equipe Técnica Principal, acrescida da declaração individual de 
concordância com sua inclusão na equipe de trabalho da Licitante e, dos currículos dos 
profissionais, bem como de atestado que conste o nome do profissional e que comprove a 
experiência requerida. Deverão ser apresentados os currículos dos profissionais da Equipe 
Técnica Principal a serem alocados para as funções de: 

 

 1 (um) Coordenador e/ ou Responsável Técnico: com experiência comprovada através de 
atestado registrado no CREA de ter executado Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário 
incluindo a concepção geral do Sistema, delimitação de bacias de contribuição, cálculo das vazões 
de projeto, dimensionamento hidráulico de coletores tronco, com 6 (seis) ou mais estações 
elevatórias de esgoto e de rede coletora secundária com diâmetro igual ou maior que 150 mm e 
com comprimento: 
 

 até 1,0 km de extensão: 0 ponto; 

 entre 1,1 km e 10,0 km de extensão: 1 ponto;  

 entre 10,1 km e 20, 0 km de extensão: 3 pontos; 

 entre 20,1 km e 40,0 km de extensão: 4 pontos; 

 maior que 40,1 km de extensão: 5 pontos.  

 1 (um) Profissional com Nível Universitário Sênior: com experiência comprovada através de 
atestado registrado no CREA que conste seu nome como membro da equipe que tenha executado 
a concepção e pré-dimensionamento de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) com tratamento 
a nível secundário composta das seguintes unidades: 

 
 medição de vazão de esgoto; 
 gradeamento fino mecanizado; 
 reator biológico; 
 decantador secundário; 
 elevatória de retorno de lodo; 
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 elevatória de descarte de lodo; 
 adensamento e estocagem de lodo adensado; 
 bombeamento de lodo adensado e desidratação mecânica de lodo; 
 sistema de aplicação de polímeros; 
 sistema de desinfecção e tanque de contato; 
 sistema de água potável; 
 subestação elétrica; 
 gerador de emergência, e 
 edifício da administração. 

 
 

a) uma ETE contendo as unidades acima descritas: 1 ponto; 
b) duas ETEs contendo as unidades acima descritas: 2 pontos; 
c) três ETEs contendo as unidades acima descritas: 5 pontos; 
d) quatro ETEs contendo as unidades acima descritas: 10 pontos; 
e) cinco ou mais ETEs contendo as unidades acima descritas: 15 pontos. 

A assinatura do técnico no currículo significará a sua anuência e conhecimento sobre os dados 
fornecidos em seu currículo, sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis 
definidos e seu compromisso de estar disponível no período proposto. 

As licitantes e os membros das equipes indicados responderão, na forma da Lei, pela veracidade 
das informações prestadas, reservando-se a Comissão de Licitação o direito de proceder às 
diligências que julgar necessárias. 

Os dois Profissionais relacionados na equipe técnica da licitante acima não poderão integrar, em 
nenhuma hipótese, a equipe técnica de outra licitante, sob pena de desclassificação de ambas. 

 

10.5.2.5 - Experiência da Licitante (NT4) – Pontuação máxima = 25 

 

A pontuação a ser obtida será feita através da comprovação apresentada na Proposta Técnica 
mediante cópia autenticada de atestado em nome da Licitante, devidamente averbado no CREA, 
para cada item abaixo, emitido por entidades públicas ou privadas, de acordo com a pontuação 
indicada a seguir, comprovando ter executado: 

a) Projeto Executivo de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com processo de lodos 
ativados compreendendo pré-condicionamento com gradeamento e desarenação, tanque 
de arenação, decantação secundária, condicionamento de lodos e tanque de contato para 
a desinfecção por cloro-gás com capacidade mínima de tratamento de 15 l/s: 5 pontos; 

b) Projeto Executivo de travessias de tubulações de esgotamento sanitário com diâmetro 
mínimo de 300mm  utilizando método não destrutivo: 5 pontos; 

c) Projeto Executivo de arquitetura, hidráulico, mecânico, elétrico, instrumentação e controle, 
instalações prediais e estrutural incluindo escavação, rebaixamento de lençol freático, 
fundações e estruturas de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 pontos; 
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d) Projeto Executivo de Unidade de Secagem Térmica de Lodo do tipo rotativo direto 
dispondo de sistema de coleta de partículas e de lavagem de gases: 5 pontos 

 
10.5.2.6 - A Nota da Proposta Técnica será obtida pelo somatório das notas dos itens “a”, “b”, “c” e 
“d” do subitem 10.5.2.1. 

 

10.5.3 - ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO  
 

10.5.3.1 - Será adotado o seguinte critério na atribuição da nota de preço - NP às Propostas de 
Preço: 

a) Cálculo da média aritmética M dos preços totais propostos pelas licitantes habilitadas na etapa 
anterior, incluindo também, no cálculo da média M o Orçamento deste Edital, constante do Anexo 
IV; 

b) cálculo da diferença d, em valor absoluto, ou seja com valor de d transformado sempre para 
valor positivo, entre o preço proposto por cada licitante e a média M anteriormente calculada;  

c) cálculo do fator (NP) pela aplicação da fórmula:  

     M 
(NP) = --------- 
  M + d 

        

d) A empresa que apresentar o maior fator (NP) será atribuída a nota 100. 

e) As demais empresas terão suas notas proporcionais a seus (NP)’s e calculadas a partir da que 
apresentou o maior fator.  

 
10.5.3.2 - Para o cálculo das pontuações, as notas serão arredondadas até os centésimos de 
acordo com a NBR 5891 da ABNT. 

10.5.3.3 - Serão “Desclassificadas” as Propostas de Preço que: 

a) Estiverem rasuradas, com emendas ou borrões; 

b) Não estiverem assinadas, ou assinadas por pessoa não credenciada a fazê-lo; 

c) Rejeitadas pela licitante por não aceitar as correções efetuadas pela Comissão de 
julgamento desta Licitação, devidos a eventuais enganos nas operações 
aritméticas e as efetuadas no valor do preço unitário, prevalecendo o constante 
das Composições apresentadas nos anexos. 

10.5.3.4 - Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
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respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria Licitante, 
para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.5.3.5 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das 
demais licitantes. 

10.5.3.6 - No caso de divergência entre os valores de preços unitários, prevalecerá o valor 
constante na composição de preço apresentada, a Comissão de julgamento desta Licitação 
corrigirá o total com o preço unitário correto. 

Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas, tanto técnica quanto de 
preços forem desclassificadas, a Comissão de julgamento desta Licitação poderá fixar o prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou propostas (conforme o caso), 
escoimadas as causas que levaram a inabilitação ou desclassificação, nos termos dos subitens 
6.16, 6.23 e 6.26 deste Edital. 

10.5.4 -      CLASSIFICAÇÃO FINAL 

10.5.4.1 Após análise das Propostas Técnicas e de Preços, será estabelecida a pontuação final 
das licitantes, de acordo com a média ponderada das valorizações de acordo com a seguinte 
fórmula: 

NF= (7NT + 3NP) ÷ 10,onde: 

NF= Nota Final; 

NT = Nota da Proposta Técnica, e 

NP = Nota da Proposta de Preço. 

10.5.4.2 A classificação das licitantes far-se-á em ordem decrescente dos valores das Notas Finais, 
sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final. 

10.5.4.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, adotar-se-á como critério de 
desempate o disposto no parágrafo 2º do Inciso II do art. 3º da Lei 8.666/93, e caso persista o 
empate, a classificação será feita por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão 
convocadas, nos termos do § 2º do Artigo 45 da Lei nº 8.666/93. 

 

10.5.4.4 Caso o empate envolva Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ela terá 

preferência na contratação (art. 44 da Lei Complementar nº 123/06). 

 

10.5.4.5 Para efeitos da preferência, proceder-se-á da seguinte forma (art. 45 da Lei 

Complementar nº 123/06): 
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I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

III – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

IV – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste item, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da empresa vencedora do sorteio público. 

V – O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10.5.4.6 Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante apresente 
mais de uma proposta todas elas serão desclassificadas independente dos preços ofertados. 

10.5.4.7 No julgamento, a Comissão de Licitação classificará em primeiro lugar a proposta com o 
menor preço Global e classificará as demais na ordem crescente dos valores ofertados. 

10.5.4.8 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de acordo com 
parágrafo segundo do artigo 3º combinado como parágrafo 2º do artigo 45 da Lei N.º 8.666/93. 

10.5.4.9 Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo 
critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevadas. 

 

11 – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

11.1 - As dúvidas quanto à interpretação dos termos utilizados nos documentos que integram 
este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrada nos mesmos, 
deverão ser apresentados ao Município, até 2 (dois) dias úteis antes da data de recebimento dos 
envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. Para isso os interessados 
deverão dirigir-se à Comissão de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste instrumento, 
nos dias úteis, no seguinte horário: 12:00 às 16:00 horas nos dias úteis. 

11.2  – Se for de interesse do licitante resposta por escrito, à consulta também deverá ser feita por 
escrito. 

11.3 - O Município não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem 
formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas. 

11.4 - A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para prorrogação da 
data de entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 

11.5 - A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o 
licitante: 
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a) Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 
obrigações estipuladas no presente instrumento. 

 
b) Examinou completamente todos os elementos entregues pelo Município, que os 

comparou entre si, e que obteve do Município todas as informações e esclarecimentos 
necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua 
proposta 

12 - DA QUALIFICAÇÃO PARA REPRESENTAR AS LICITANTES 

12.1 - A entrega dos envelopes com a documentação e proposta poderá ser efetuada por uma das 
seguintes formas: 

a) pelo representante legal do licitante, 

b) por procurador munido do respectivo mandado, 

c) por mensageiro. 

12.2 - Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado aquele 
que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este deverá apresentar à 
Comissão de Licitação, para exame, no ato da entrega, documentos de identidade. 

12.3 - No caso de procuradores estes deverão apresentar à Comissão de Licitação, a 
procuração com firma reconhecida em Cartório, que os credencie como representante do 
proponente, conforme modelo do ANEXO 8. Os outorgados deverão apresentar, também, seus 

documentos pessoais e os atos de constituição da empresa demonstrando que o outorgante tem 

poderes para outorgar a procuração. 

12.4 - A representação do licitante junto à Comissão de Licitação e em todos os atos do 
processo licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no 
documento de constituição da empresa, ou por procuradores, através de instrumento próprio. 

12.5 - Na hipótese prevista na alínea c do item 12.1 o portador da proposta poderá assistir a 
sessão pública, porém, por lhe faltar qualificação, não poderá se manifestar em nome do 
licitante. 

12.6 - Falhas, irregularidade, ou falta de documentação dos representantes dos licitantes não 
impedirão a participação destas no certame. No entanto, a pessoa inabilitada como 
representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome da licitante durante a sessão, 
embora esteja garantido o direito de assisti-la. 

12.7 - Também não serão aceitas propostas enviadas por telex, telefax ou qualquer outro meio de 
comunicação à distância. 

 
12.8 – A Prefeitura não se responsabilizará por propostas encaminhadas de forma diversa do 
estabelecido neste Edital ou por seus extravios antes do seu recebimento. 

 

13 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

13.1 - Em sessão pública, na data e hora estabelecidas no preâmbulo deste Edital, a Comissão 



 

20 

de Licitação receberá os envelopes com a documentação e proposta dos licitantes. 

13.2 - A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá optar pela análise da 
documentação em trabalho interno ou  na própria sessão. 

13.3 - Estando todos os licitantes presentes o Presidente da Comissão poderá divulgar o 
resultado da fase de documentação na própria sessão. 

13.4 - Desejando prosseguir a sessão para abertura das propostas, estando presentes todos os 
licitantes, o presidente da sessão consultará se os mesmos renunciam ao direito de apresentar 
recurso com relação à decisão da Comissão de Licitação relativa à fase de habilitação. 

13.5 - Havendo concordância de todos, o presidente da sessão solicitará que se conste em ata 
que os mesmos renunciaram ao direito de interporem curso contra o resultado da fase de 
habilitação. 

13.6 – Caso não haja renúncia de todos à licitação será encerradas em abertura dos envelopes 
propostas. 

13.7 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á o desempate de acordo com 
parágrafo segundo do artigo 3º combinado com parágrafo 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93. 

13.8 – Havendo empate entre várias propostas o desempate será definido através de sorteio. 

13.9 - No caso de sorteio, este será realizado na própria sessão desde que todos os licitantes 
estejam presentes e renunciem ao direito de apresentar recurso com relação à decisão da 
Comissão de Licitação relativa à fase de julgamento das propostas de preços. 

13.10 - Ocorrendo qualquer das situações em que os ENVELOPES PROPOSTAS fiquem sob a 
guarda da Comissão de Licitação, estes serão rubricados pelos licitantes presentes e no início 
da sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão os submeterá ao exame de 
todos os concorrentes para que verifiquem se os envelopes foram violados. 

 
13.11- Encerrada a licitação a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a respectiva ata 
da sessão. 

 

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1 - Os recursos administrativos obedecerão ao estabelecido no art. 109 da Lei N.º 8.666/93, 
devidamente fundamentados. 

14.2 - Os licitantes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação dos 
resultados das fases de habilitação e propostas para apresentar recurso contra os julgamentos da 
Comissão de Licitação. 

14.3 - Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, encaminhados através da Comissão de 
Licitação conforme estabelece o §4º do art.109 da Lei 8666/93. 

14.4 - Interposto o recurso por um dos licitantes a Comissão de Licitação comunicará aos demais 
licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis contados a partir do 
recebimento da notificação. 

15 – DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
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15.1 - O adjudicatário firmará com o Município instrumento contratual conforme modelo do 
ANEXO 3 a este instrumento. 

15.2 - Para assinar o instrumento contratual o adjudicatário deverá apresentar os documentos de 
identidade e CPF do seu representante legal, signatário do instrumento contratual. 

15.3 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em partes, os fornecimentos objetos 

desta licitação sem prévia e expressa autorização, por escrito, da CONTRATANTE.  

15.4  - O adjudicatário firmará com o Município instrumento contratual conforme modelo do 

ANEXO 3 a este instrumento. 

 

16 – DOS PREÇOS 

16.1 - Serão aqueles cotados pelo adjudicatário em sua proposta. 

16.2 – Os preços são fixos e irreajustáveis por todo o período contratual 

 

17 – DO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS REALIZADOS 

17.1 - O preço contratado será pago de acordo com as medições realizadas. 

17.2 – No último dia do mês será efetuada a medição dos fornecimentos realizados. 

 
17.3 – O pagamento será efetivado até o dia 20 do mês subsequente, desde que o documento 
de cobrança seja apresentado com no mínimo 10 dias de antecedência acompanhado das 
Certidões de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por Lei. 
 
17.4 - Caso o fornecimento seja paralisado por qualquer motivo, também será sustado os 
pagamentos ainda não realizados. 

 
 

18 – DA INDICAÇÃO DO RECURSO PARA A DESPESA 

 
18.1 - As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta da dotação do 
orçamento de 2017: 
339039.00.2.05.00.15.452.0010.2.0034 

 
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
19.1- São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas pertinentes. 
 
19.2 - Ocorrendo recusa do vencedor em apresentar nova proposta ou de assinar o contrato 
Administrativo dentro do prazo estabelecido pela Administração, sem motivo justificado, garantido 
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o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas: 
 

19.2.1 – Multa de 20% (vinte inteiros por cento) do valor do ajustes e firmado fosse; 

 
19.2.2 - Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 2 

(dois) anos com a Prefeitura Municipal de Mar de Espanha, a critério da 
Administração; 

 
19.2.3 - Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver 

impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários 
para tanto. 

 
19.3 - À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de 
citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nos subitens 19.2.1 e 
19.2.2., a critério da Administração. 
 
19.4 – À licitante que não sanear as falhas de sua documentação de habilitação no prazo de 24 
horas concedido pela Comissão para este fim, garantida a defesa prévia, será aplicada a 
penalidade de multa no valor correspondente a 20% (vinte inteiros por cento) do valor do ajuste 
se firmado fosse, sem prejuízo de outras sanções que se entenderem cabíveis. 

 
19.5 - Aplicar-se-ão, também as seguintes penalidades: 

19.5.1  - multa de 20% (vinte inteiros por cento) por inexecução total do ajuste; 

19.5.2 – multa de 20% (vinte inteiros por cento) por qualquer forma de inexecução parcial do 
ajuste; 

19.5.3 - multa de 3% (três inteiros por cento) sobre o valor total do pedido não entregue, por 
dia de atraso, limitada até 15% (quinze por cento). O período superior a 5 (cinco) 
dias de atraso configurará inexecução total ou parcial do ajuste, com a aplicação de 
multa de 30% ou 20%, dependendo do caso concreto; 

19.5.4 – multa de 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor do material entregue se a 
qualidade do mesmo não corresponder ao exigido neste edital, sem prejuízo de sua 
substituição. 

 
19.5.5 – A multa prevista no item 19.5.4 poderá ser aplicadas cumulativamente com as 

demais multas previstas nos itens 19.5.2 e 19.5.3. 
 
19.6 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

 
19.7 - O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será 
descontado da importância que a mesma tenha a receber da Prefeitura Municipal de Mar de 
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Espanha. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, 
sujeitando-se ao processo executivo. 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 
20.1 - O Município poderá suprimir ou acrescer em até 25% (vinte e cinco por cento) o valor 
inicial do contrato, de acordo com o parágrafo 1º do art.65, da Lei N.º 8.666/93. 
 
20.2 - À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame da documentação e das 
propostas, caberá o julgamento da DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA de cada licitante 
obedecendo às disposições aqui estabelecidas, bem como decidir as dúvidas ou omissões. 

 
20.3 - Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e demais informações 
fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se 
mencione em um local e se omita em outro é considerado especificado e válido. 

 
20.4 - Nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 esta licitação poderá ser revogada por interesse 
público ou anulada por ilegalidade, no todo ou em parte, por iniciativa do Município ou mediante 
provocação de terceiros. 

20.5 - O Município poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento das propostas e 
ainda aditar os termos do presente instrumento sem que caiba aos licitantes o direito a 
indenizações ou reembolso. 

 
20.6 - O Município poderá inabilitar qualquer licitante ou desclassificar suas propostas 
subordinadamente às condições deste instrumento. 
 
20.7 - Em caso de rescisão contratual são reconhecidos e resguardados os direitos do 
CONTRATANTE estabelecidos no art. 80 da Lei 8.666/93. 
 
20.8 – É único e exclusivo competente para solução de todo e qualquer litígio decorrente deste 
procedimento, o Foro da Comarca de Mar de Espanha. 

 
Mar de Espanha, 27 de outubro de 2017 

 
 

______________________ 
Rafael de Souza Lanini 

Presidente
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7.4. REPRESENTAÇÃO DA CONTRATADA 

1. OBJETIVO 
 

Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário da área urbana do Município 
de Mar de Espanha (MG).  
 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
Elaboração de estudo para o sistema de Coleta e tratamento do esgoto sanitário da área urbana, compreendendo: 

a) levantamento de dados característicos da área urbana do Município de Mar de Espanha (MG); 
 

b) elaboração de estudos demográficos compatibilizados com o Plano Diretor Urbano; 
 

c) serviços de campo constando de levantamentos topográficos plano-altimétricos e sondagens; 
 

d) vazões de esgoto sanitário e das cargas orgânicas, atual e futura; 
 

e) análise das condições de uso e ocupação do solo considerando as áreas de preservação ambiental, as 
áreas de grande valor econômico, interferências e pontos notáveis; 
 

f) avaliação física do sistema atual de coleta e disposição dos efluentes urbanos, se necessário; 
 

g) elaboração dos projetos executivos, considerando as seguintes unidades do sistema: 
 

 coletores secundários; 
 coletores tronco; 
 interceptores; 
 estações elevatórias; 
 linhas de recalque; 
 emissários; 
 estação de tratamento (disposição final). 

 



 

 

 Deverão ser elaborados os projetos executivos hidráulicos e estruturais que engloba-rão: 

 Memorial descritivo e justificativo; 

 Determinação dos parâmetros do projeto; 

 Memória de cálculo do processo; 

 Memória de cálculo hidráulico; 

 Plantas e cortes das unidades (Projetos Executivos Hidráulicos e Estruturais); 

 Perfis hidráulicos; 

 Fluxograma do processo; 

 Dimensionamento hidráulico do sistema de disposição do efluente tratado. 

 

h) Especificações Técnicas e Estimativa Orçamentária. 
 

3. FASES DE ELABORAÇÃO 
 
Os serviços serão apresentados nas seguintes fases: 
 
1 - Fase de Planejamento (Plano de Trabalho, Especificações dos Serviços de Campo e Fluxograma); 
 
2 - Serviços de Campo; 
 
3 - Diagnóstico do Sistema atual de esgoto sanitário (DS); 
 
4 - Projetos executivos hidráulicos e estruturais (PEX); 
 
5 – Especificações, Estimativas Orçamentárias (EO) e Cronograma Físico Financeiro. 
 

3.1 – PLANO DE TRABALHO E FLUXOGRAMA 
 
Nesta fase deverá ser apresentado o detalhamento do Plano de Trabalho para a realização do Projeto 
Executivo objeto deste Termo de Referência, incluindo o detalhamento das diversas fases de 
elaboração, com previsão de reuniões de acompanhamento e análise dos produtos, além da 
especificação dos serviços de campo e do fluxograma de atividades que propicie o entendimento e a 
articulação entre as diversas fases de elaboração. 
 
A CONTRATADA terá a liberdade de subdividir os serviços em diversos grupos de atividades, desde 
que sejam harmonizados em um planejamento integrado. Todavia, as fases de elaboração básicas 



 

 

deverão nortear o planejamento das ações, com previsão de reuniões de acompanhamento e análise 
dos produtos. 
 

Serão entregues 2 (duas) vias encadernadas e 2 (duas) vias em meio digital. 
 
 
 
3.2 - SERVIÇOS DE CAMPO 
 
Os Serviços de Campo compreenderão todos os serviços de topografia e geotecnia necessários para a elaboração 
do Projeto Executivo. Os serviços deverão ser apresentados em volumes separados (entregas parcial e final), 
como parte integrante do Diagnóstico do Sistema atual de Esgoto Sanitário Urbano (DS). 
 
3.2.1 Plano de Trabalho 
 
Deverá ser apresentado um Plano de Trabalho que deverá conter a previsão de todos os serviços de topografia e 
geotecnia necessários para a elaboração do Projeto Executivo. Deverão ser abordados os serviços elencados para 
o desenvolvimento do Diagnóstico do Sistema atual de esgoto sanitário (DS). 
 
Deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 
 

 quantitativos dos serviços confirmados; 
 cronograma de execução dos serviços topográficos e geotécnicos; 
 plantas em escala indicada no item 6.2 com localização das faixas, áreas especiais, furos de sondagem, 

pontos de coleta de amostras, etc; 
 indicação das empresas subcontratadas para os serviços de campo; 
 coletas de preço, no mínimo três, dos Serviços de Campo com base nos preços unitários contratuais. 

 
No caso em que as estimativas ultrapassarem a previsão inicial, de modo a elevar o custo global dos Serviços de 
Campo, a preços unitários acima do valor estabelecido no Contrato, deverá ser apresentada uma justificativa do 
aumento de no máximo 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato e aguardada a aprovação formal da 
CONTRATANTE para o início dos trabalhos de campo. 
 
3.2.2 Elaboração dos Serviços 
 
A execução dos trabalhos deverá obedecer às Normas Técnicas da CONTRATANTE para serviços topográficos 
(NTS 092 a 117 e NTS 132), e às Normas Técnicas da ABNT para serviços de geotecnia (NBR 6484 / 7250 / 
8036), como orientação para a definição do tipo de serviço, grau de detalhamento, método de execução e análise 
(no caso de sondagens), forma de apresentação do trabalho. 
 
A CONTRATANTE fornecerá marcos de apoio para os levantamentos topográficos, estabelecidos por trabalhos de 
natureza geodésica, e indicará a RN a ser adotado. Não serão aceitas outras referências, a não ser em casos 
especiais e desde que haja aprovação prévia da CONTRATANTE. 



 

 

 
Os serviços deverão ser apresentados em forma de relatórios que deverão conter, além dos resultados dos 
serviços de campo (plantas das faixas e áreas dos levantamentos topográficos e batimétricos em escala que 
permita depois elaborar o Projeto Executivo nas escalas indicadas no item 6.2 deste TR, planta de localização dos 
furos de sondagem, perfil geotécnico individual das sondagens em formato A4, dados conclusivos, análise e 
tratamento das informações obtidas no campo e a apresentação de outros eventuais serviços. O relatório de 
geotecnia deverá incluir parecer preliminar sobre a geologia regional e a caracterização geotécnica do subsolo com 
indicação das facilidades e dificuldades para execução das obras de terra. 
 
3.2.2.1 Serviços Topográficos 
 
a) Elaboração de levantamento planialtimétrico com o objetivo de definir caminhamento dos coletores, bem como 
pontos de lançamento. Quando os pontos de lançamento forem definidos em coletor tronco projetado na margem 
de córrego, rio ou outro corpo de água devem ser obtidos os níveis de água normal, de inundação e a cota do 
fundo do seu leito; 
 
b) Definir, a partir do Poço de Visita do lançamento do trecho do coletor a projetar, sua posição ideal na via pública 
ou faixa de servidão a ser instituída (estabelecimento da linha-eixo) e o local provável dos órgãos acessórios 
intermediários (cruzamento de coletores, deflexões horizontais e verticais, mudança de diâmetro, etc.); 
 
c) Execução de pesquisa expedita para a identificação de tubulações, cabos, dutos, caixas, peças, postes, árvores 
existentes que possam interferir com os trechos de coletor e linha de recalque em projeto e existência de 
equipamentos dos seguintes serviços públicos: drenagem urbana, telefonia, eletricidade, gás, oleodutos, 
sinalização viária e outros; 
 
d) Para trechos de projetos localizados em áreas de terceiros, onde será necessário instituir-se faixa de servidão 
ou desapropriação, deverá ser providenciada pela contratada a identificação do proprietário do imóvel atingido, 
bem como a obtenção das autorizações, por escrito, para elaboração do levantamento topográfico e da execução 
da futura obra, assinado pelo proprietário do imóvel ou representante legal. O laudo de avaliação da mesma será 
elaborado posteriormente pela CONTRATANTE ou através de contratação específica. 
 
e) Devem ser identificadas todas as travessias previstas no caminhamento dos coletores e linha de recalque. 
 
f) O levantamento topográfico deve ser realizado de modo a se poder apresentar o Projeto Executivo nas escalas 
contidas no item 6.2 deste TR. 
 
 
3.2.2.2 Serviços Geotécnicos 
 
Devem ser efetuadas sondagens geotécnicas do subsolo, a trado ou percussão com SPT, em número que permita 
avaliar o tipo de solo onde serão implantados os trechos de coletores tronco e linha de recalque projetados. 
 
 



 

 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ATUAL DE ESGOTAMENTO 

 
 
Nesta fase, será realizada uma avaliação geral do sistema de esgotamento sanitário existente 
considerando o cenário atual e o futuro (para os próximos 20 anos), identificando pontos críticos e a 
capacidade de atendimento instalada, verificando as condições de seu funcionamento e operação. 
 
Deverão ser elaboradas recomendações gerais para o aperfeiçoamento das condições operacionais 
atuais. 

 
As principais atividades a serem desenvolvidas serão: 
 
levantamento de dados característicos do município: 
 

 localização; 
 

 clima; 
 

 hidrografia e hidrologia; 
 

 acessos; 
 

 relevo e geologia; 
 

 infra-estrutura existente; 
o energia elétrica 
o drenagem pluvial; 
o telefone, gás, comunicação e pavimentação; 

 
 condições sanitárias atuais; 

 
estudo demográfico para um prazo de até vinte anos compatibilizado com o Plano Diretor existente: 
 

 catalogação dos dados populacionais existentes; 
 

 pesquisas de campo, se necessárias; 
 

 extrapolação da população urbana baseada em métodos matemático e analíticos  comparativos; 
 

 análise e  conclusão  das  projeções  efetuadas; distribuição das populações  por  bacias  e   sub-bacias   
contribuintes   e   suas respectivas densidades. 

 



 

 

vazões de esgoto sanitário e das cargas orgânicas, atual e futura, com base nos seguintes critérios e 
parâmetros de projeto: 
 

 vazões mínima, média e máxima por sub-bacia, anuais, com horizonte de projeto de 20 anos; 
 

 quota "per capita"; 
 

 coeficiente de retorno; 
 

 coeficientes da variação das vazões (K.1, K.2, K.3); 
 

 alcance do projeto; 
 

 concentração média da carga orgânica; 
 
 

3.3 – PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
3.3.1 Estudos de Traçado dos Coletores Tronco 
 
Por se tratar de uma região com características de ocupação desordenada do solo, devem ser elaboradas 
alternativas de traçado visando o melhor desempenho do sistema de afastamento dos esgotos da bacia, 
procurando-se obter o máximo possível de esgoto coletado, a maior facilidade de execução da obra e melhor 
acessibilidade para manutenção. 
 
Dependendo das soluções possíveis de traçado, deve-se avaliar a necessidade de implantação de estações 
elevatórias de esgotos, bem como outras soluções não convencionais. É a etapa onde serão feitos os estudos de 
arranjos, sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo, das diferentes partes dos sistemas redes/tratamento, 
organizados de modo a fornecer um todo integrado, considerados os aspectos técnico, econômico, financeiro, 
operacional e ambiental. 
 
 
3.3.2 Estudos dos demais componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
Os projetos executivos dos demais componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário (elevatórias, ETE, poços 
de visita, redes, etc.) devem ser descritas apresentando todas as unidades componentes do Sistema.  
 

Para o sistema de tratamento, caso seja indispensável a adoção de soluções que demandem pouca 
área, além das soluções convencionais de lodos ativados e outras que a CONTRATADA julgue 
conveniente analisar, deverão ser considerados os diferentes arranjos de UASB (upflow anaerobic 
sludge blanket digestion). 
 
3.3.3 Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário 
 



 

 

A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Executivo constando de um relatório e um conjunto de 
desenhos, preferencialmente, em formato A1, necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra, Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano do Município de Mar 
de Espanha (MG), com um horizonte de 20 (vinte) anos, elaborado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo de implantação do 
empreendimento (obra, fornecimento e instalação dos materiais e equipamentos permanentes) com 
precisão de até 10% (dez por cento) de variação, para mais ou para menos, e a definição do 
cronograma físico-financeiro de execução da obra. 
 

Deverão ser apresentados os projetos de todas as unidades necessárias ao sistema de esgotamento sanitário, tais 
como: redes coletoras de esgoto, ligações prediais, estações elevatórias, interceptores, linhas de recalque, estação 
de tratamento de esgoto, emissários, plano de manejo dos resíduos gerados e lançamento final do efluente 
tratado, inclusive projeto estrutural, de arquitetura, paisagístico e elétrico das unidades projetadas bem como os 
manuais de operação e manutenção das unidades. 
 
3.3.3.1 - Elementos para Elaboração do Projeto 
 
Para elaboração dos projetos deverão ser considerados: 
 

o Plano Diretor do Município de Mar de Espanha (MG). 
o As cotas de terreno deverão obedecer ao projeto aprovado do greide dos arruamentos e de galerias 

de águas pluviais. Os trechos nos quais este procedimento não for observado deverão ser 
ressalvados em nota atribuindo-se à CONTRATADA a responsabilidade pelas cotas de terreno 
consideradas. 

o O levantamento de interferências superficiais e/ou subterrâneos nos logradouros onde forem 
traçadas as redes. 

o Eventuais projetos existentes para a área, elaborados pelo Município de Mar de Espanha (MG), 
propiciando a integração do mesmo ao novo projeto a ser desenvolvido pela CONTRATADA. 

o O levantamento cadastral da rede existente e avaliação para o seu aproveitamento; neste caso, 
deverá ser consultada a Fiscalização. Deverá ser considerado levantamento cadastral de todas as 
edificações e instalações existentes do Sistema de Esgotamento atual e em operação que farão 
parte diretamente do projeto. 

o Os parâmetros de projeto, e especificações das Normas e Propostas de Normas inerentes ao 
assunto. 

o A padronização existente de elevatórias, poços de visita, ancoragens, detalhes construtivos e 
equipamentos já implantados. 

o As especificações gerais para construção de coletores e de outras unidades do sistema, adotados 
pelo Município de Mar de Espanha (MG). 

 
3.3.3.2 - Componentes Específicos 
 
Descrição da Concepção de Projeto: 
 



 

 

o Justificativa da solução adotada. 
o Definição do traçado preliminar da rede coletora a ser implantada. O traçado da rede deverá atender 

a todos os domicílios, salvo aqueles já atendidos por redes coletoras a serem aproveitadas. 
o Apresentação do cadastro da rede e do sistema que se pretende aproveitar. Além das informações 

cadastrais (diâmetro, material, cotas) a CONTRATADA deverá informar a respeito das condições de 
funcionamento da rede. 

o Apresentação do(s) ponto(s) indicado(s) pelo Município de Mar de Espanha (MG), para interligação 
da rede coletora proposta com a rede pública se existente. Nota: Na inexistência de informações do 
Município de Mar de Espanha (MG) a respeito do ponto de interligação, deverá ser apresentado um 
estudo comprovando a capacidade da rede existente de receber a vazão adicional. 

o Definição da necessidade de obras especiais, como elevatórias, estação de tratamento, travessias 
de córregos ou canais, dentre outros. Serão apresentados os elementos básicos destas unidades, 
em função de pré-dimensionamento dos mesmos. 

o Apresentação dos parâmetros de cálculo a serem adotados. Na ausência de normas, justificar e 
indicar as referências. 

o Pré-dimensionamento e peças gráficas dos componentes do sistema projetado (ligações prediais, 
rede coletora, estações elevatórias, linhas de recalque, estação de tratamento, lançamento final, 
dentre outros). 

o Descrição da concepção básica, apresentando seus componentes e suas principais características 
em planta topográfica, em escala 1:2000, incluindo a delimitação das sub-bacias de esgotamento, 
sua contribuição em termos de vazão e demais elementos necessários ao sistema. 

o Delimitação de bacias e sub-bacias de esgotamento, caracterizando áreas, populações e 
contribuições. 

o Delimitação da área de projeto. Planta única de localização do sistema projetado, em escala 1:2000. 
o Indicação do início de operação da rede e determinação do alcance do projeto. 
o Dimensionamento da rede e seus órgãos acessórios (cálculo das taxas de contribuição inicial e final 

definidas pela NBR 9649) e demais unidades do sistema. 
o Desenho da rede coletora, interligação com a rede existente, se prevista sua utilização, e situação 

dos outros componentes do sistema em relação à rede coletora. 
o Elementos técnicos preliminares para desapropriação das áreas. 
o Projeto estrutural e elétrico necessários à execução das unidades projetadas. 
o Especificações de materiais e serviços. 
o Quantidades de serviços de obras e materiais (inclusive memória de cálculo). 
o Orçamento detalhado atendendo as diretrizes do Município de Mar de Espanha (MG). 
o Deverão ser justificadas e caracterizadas construtivamente as obras ditas especiais, tais como 

travessias de curso d’água, pontes, rodovias, travessias aéreas, servidões, becos, escadarias e 
outras eventualmente necessárias. 

 
 
 

3.4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 
 

É a fase na qual serão elaboradas as especificações técnicas e indicativas com quantidades, e custo 



 

 

da unidade de tratamento e de seus principais componentes, a saber: obras civis e instalações 
hidráulicas e eletromecânicas.  

 
 

4. CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO 
 

O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos. Serão desenvolvidos 
considerando o seguinte cronograma físico, para o qual a empresa postulante deverá propor o 
correspondente desembolso por etapa: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. NORMAS TÉCNICAS 
 

Os estudos e o Projeto Executivo deverão obedecer às Normas Técnicas brasileiras, notadamente as 
seguintes: 
 
NBR 12.587 – Cadastro de Sistemas de Esgotamento Sanitário (1992) 
NBR 9.648 – Estudo de Concepção de Sistemas de Esgoto Sanitário (1986) 
NBR 9.649 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário (1986) 
NBR 12.207 - Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário (1992) 
NBR 12.208 – Projeto de Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário (1992) 
NBR 12.209 – Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário (1992) 
 
 
 

 
6. PADRÕES PARA APRESENTAÇÃO 
 

6.1 GENERALIDADES 

 
A CONTRATADA deverá exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no 

1º mês 2º mês  3º mês 4º mês

1
Fase de Planejamento (Plano de Trabalho, Especificações dos Serviços de 

Campo e Fluxograma)

2 Serviços de Campo

3 Diagnóstico do Sistema de Esgoto

4
Projetos Básicos Hidráulicos Executivos da Rede Coletora, Estações Elevatórias, 

ETE e demais componentes do Sistema.

5
Especificações Técnicas, Estimativa Orçamentária e Cronograma Físico-

Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO
ETAPA FASE



 

 

texto como nos memoriais e desenhos.  O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade, 
consistência das informações, justificativas de resultados, texto isento de erros de português e de digitação. 
 
O Projeto Executivo a ser entregue deverá servir de subsídio para a CONTRATANTE elaborar o edital de 
contratação para implantação do empreendimento.  
 
 

6.2 PEÇAS GRÁFICAS 

 
Deverão ser fornecidos os documentos gráficos abaixo relacionados quando do término dos serviços: 
 
REDE COLETORA 
 
- desenhos, em planta, escala 1:250; 
- desenhos, em perfis, escala 1:500 e 1:100,  
- desenhos de detalhes, escala conveniente 
 
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 
 
- desenhos, em planta e cortes, escala 1:50; 
- desenhos de detalhes, escala conveniente. 
 
EMISSÁRIOS DE RECALQUE 
 
- desenhos, em planta e perfil, escalas 1:250 e 1:100, respectivamente.; 
 
 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
 
- planta de situação e locação da área de tratamento – escala 1:100; 
- planta da área de desapropriação, se for o caso – escala 1:100; 
- projeto de arquitetura – escala 1:50; 
- lay-out básico da unidade – escala 1:100 ou 1:200; 
- dimensionamento hidráulico das unidades do sistema; 
- projeto estrutural – escala 1:50 
- projeto elétrico – escala 1:100 
- projeto de urbanismo e paisagismo – escala 1:250  ou 1:100; 
- fluxograma do processo de tratamento incluindo planta de tubulações e instrumentação,  sem escala. 
 
 
 
 

6.3 UNIDADES 
 



 

 

Deverão ser utilizadas nos relatórios, desenhos e memoriais as unidades do Sistema Métrico 
Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serão 
indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial. 

 

6.4 REDAÇÃO 

 
A redação de todos os documentos do projeto executivo deverá ser obrigatoriamente na língua portuguesa.  

 
Toda a parte descritiva deverá ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem 
apresentados em manuscrito com letras bem legíveis (memorial de cálculo). 
 
 

6.4.1 Formatos do papel (NBR - 5.339) 

 
a) desenhos e plantas do trabalho serão produzidos, normalmente em formato A1; 
b) texto, em formato A4; 
c) especificações, memórias de cálculo e estudos, em formato A4; 
d) mapas e gráficos, em formato A3 ou A4. 

 

 

6.4.2 Serviços de computação 

 
 

Para todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos a CONTRATADA 
deverá indicar as seguintes informações: nome do programa; descrição e modelo matemático 
utilizado. 

 
 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
 

7.1 Comunicações 
 
Toda a comunicação entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE deverá ser feita por escrito, carta 
ou email. As comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito em forma 
de carta ou email. 
 

 

7.2 Comissão De Coordenação E Acompanhamento (Cca) /Fiscalização 
 
 
Será criada por parte do CONTRATANTE uma comissão com a atribuição de acompanhar, analisar e aprovar os 
produtos de cada etapa prevista no item 3, podendo a Comissão (CCA)/Fiscalização, a critério do 



 

 

CONTRATANTE,  ser composta por dois ou mais membros indicados pelo CONTRATANTE. 
  

A Fiscalização deverá acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, com livre 
acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à 
execução dos trabalhos. As despesas de locomoções e estadias da CCA / Fiscalização ficará, 
integralmente, por conta da CONTRATANTE. 

 
A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a Fiscalização atuará sob a responsabilidade de 
um único Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a CONTRATANTE, estabelecer os procedimentos 
detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência. 
 
A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que 
estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso 
da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 
Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade 
contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os 
documentos necessários. 
 
A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA de integral responsabilidade 
pela execução dos serviços contratados. 
 
As reuniões entre Fiscalização e/ou CONTRATANTE e a CONTRATADA serão realizadas, preferencialmente, no 
escritório da CONTRATADA onde estarão disponíveis todos os dados referentes aos trabalhos descritos neste TR 
executados até a data da reunião. 
 
 
 

7.3 Análise dos Produtos 
 
Os produtos de cada fase serão encaminhados à Fiscalização de acordo com o previsto no Cronograma Físico-
Financeiro 
 
O pagamento das parcelas das faturas pertinentes será feita na aprovação final dos produtos de cada etapa. 
Indicado no item 4 deste TR 
 
 

7.4 Representação da Contratada 
 
A CONTRATADA deverá, no início dos trabalhos, emitir uma ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica a ser entregue ao CREA, assinada pelo Responsável Técnico Com relação à coordenação 
dos trabalhos, a CONTRATADA, também no início dos trabalhos, fica obrigada a indicar e manter 
durante todo o prazo de execução dos serviços um Coordenador que responderá pela chefia dos 



 

 

trabalhos, com capacidade para responder pela qualidade, prazo e partes técnica e administrativa do 
contrato, bem como para assumir a representação da CONTRATADA perante a CONTRATANTE em 
todos os assuntos relativos à execução dos serviços.  Esse Coordenador dos trabalhos, por parte da 
CONTRATADA, deverá ser por ela designado na sua Proposta Técnica e desempenhar as suas 
funções até o encerramento do contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 2 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dá-se ao presente instrumento o valor de R$ (  

FORMA DE PAGAMENTO 

O preço contratado será pago de acordo conforme os serviços efetuadas e cronograma.. 
O pagamento será efetivado até o dia 20 do mês subsequente, desde que o documento de cobrança seja apresentado 

OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento pela CONTRATADA dos serviços abaixo relacionados pelos 
preços especificados: 

PREÇOS E QUANTIDADES 

Item DESCRIÇÃO Unid. Qtd. Preço Unit. Preço Total 

TODA AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 

TOTAL 

VALOR TOTAL COTADO 

DOCUMENTOS E ANEXOS 

Integra o presente instrumento como se nele estivessem fielmente transcritos os seguintes documentos: 
Proposta da CONTRATADA - Edital referente ao Processo de Licitação 187/2017 

VALOR 

ANEXO 3 
MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

CONTRATO Nº xxx/2017 
CONTRATANTE 

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA 

Logradouro: Praça Barão de Ayuruoca N.º 53 Bairro: Centro 

Cidade: Mar de Espanha UF:MG CEP: 36.640. 000 Tel: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 

CONTRATADA 

Razão Social: 

Endereço: Nº Bairro: 

Cidade: UF: CEP: Telefone: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE  AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PROCESSO  DE 
LICITAÇÃO Nº 187/2017, TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017, REGIDO PELA LEI 8666/93, REPUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
DE 08/07/94, A CONTRATANTE AUTORIZA A CONTRATADA A FORNECER OS PRODUTOS ABAIXO RELACIONADOS, DE ACORDO 
COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM SUA PROPOSTA, DOCUMENTOS ESTES QUE INTEGRAM ESTE TERMO 
COMO SE NELE ESTIVEM FIELMENTETRANSCRITOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
com no mínimo 10 dias de antecedência acompanhado das Certidões de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos  
sociais instituídos porLei 
Fica condicionado o pagamento após a aprovação do serviço junto a secretaria responsável.. 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas com o objeto de que trata este instrumento correrão à conta das dotações do orçamento de 2017 
339039.00.2.05.00.15.452.0010.2.0034 

 

PRAZO 

O prazo para execução do presente instrumento é de 120 dias e se iniciará após emissão da ordem de serviço. 
FICA CONDICIONADO O INÍCIO DOS SERVIÇOS APÓS A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E EMISSÃO 
DA ORDEM DE SERVIÇO. 

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 

PRIMEIRA - DOOBJETO  
1.1 - O OBJETO CONTRATADO DEVERÁ OBEDECER INTEGRALMENTE A ESTE INSTRUMENTO. QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ 
SER EFETUADA MEDIANTE PRÉVIO ENTENDIMENTO E CONSUBSTANCIADO EM TERMO ADITIVO. 
SEGUNDA -  DOPREÇO  
2.1 - O PREÇO É CONSIDERADO COMPLETO NÃO PODENDO EM QUALQUER FASE DA EXECUÇÃO DESTE INSTRUMENTO, SER EXIGIDO O 
SEU COMPLEMENTO SOB QUALQUER FUNDAMENTO. 
TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADESDA CONTRATADA  
3.1- A  CONTRATADA  ASSUME  POR FORÇA  DO PRESENTE  INSTRUMENTO A  RESPONSABILIDADE  DE  INDENIZAR A  CONTRATANTEDOS 
DANOS OU PREJUIZOS, INCLUSIVE CAUSADOS A TERCEIROS, EM RAZÃO DE DEFEITOS, ERROS, FALHAS E OUTRAS IREGULARIDADES 
PROVENIENTES DE NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA, MÁ FÉ OU IMPERFEIÇÃO DO MATERIAL, PEÇA, OU MÃO DE OBRA EMPREGADA,  QUE  
TORNEREM O OBJETO CONTRATADO IMPRÓPRIO ÀS FINALIDADES A QUE SE DESTINA; TUDO ISSO SEM PREJUIZO DA RESPONSABILIDADE 
CRIMINALCABÍVEL. 
3.3 - ALÉM DAS RESPONSABILIDADES JÁ PREVISTAS NESTA CLÁUSULA OBRIGA-SE , AINDA, A CONTRATADAA: 
3.3.1- CUMPRIR AS NORMAS GERAIS E REGULAMENTARES DE DAS INSTALAÇÕES E MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE O 
USO POR SEUS EMPREGADOS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, E ASSEGURAR, À CONTRATANTE, O DIREITO DE 
FISCALIZAR O SEU ATENDIMENTO. 
3.3.2 - NÀO TRANSFERIR A TERCEIROS, OU SUBCONTRATAR, O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NO TODO OU EM PARTES SEM PRÉVIA 
E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOCONTRATANTE. 

3.3.3 - COMUNICAR AO CONTRATANTE QUALQUER ALTERAÇÃO QUE OCORRER NA CONSTITUIÇÃO DACONTRATADA. 

3.3.4- APRESENTAR, SEMPRE QUE SOLICITADO, AS CÓPIAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, 

DEVIDAMENTE AUTENTICADAS. 

3.3.5 - MANTER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO OBJETO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS. 

QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DACONTRATANTE  

4.1 - EFETUAR OS PAGAMENTOS NOS RESPECTIVOSVENCIMENTOS. 

4.2 - ATENDER AS CONDIÇÕES DE SUA RESPONSABILIDADE PREVISTAS NOS DOCUMENTOS, QUE COMO ANEXOS, INTEGRAM ESTE 

INSTRUMENTO. 
QUINTA - DAFISCALIZAÇÃO`  

5.1 - A FISCALIZAÇÃO FICARÁ A CARGO DA CONTRATANTE POR EMPREGADO OU EMPRESA ESPECIALMENTE DESIGNADA PARA ESSE FIM, 

QUE ENTRE OUTRAS TERÁ A ATRIBUIÇÃO DE ATESTAR A REALIZAÇÃO DO OBJETO DE CONFORMIDADE COM O PREVISTO NESTE 

INSTRUMENTO. 

5.2 - A FISCALIZAÇÃO FICA IMPEDIDA DE ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO DOCUMENTOS DE COBRANÇA QUE NÃO ATENDAM 

RIGOROZAMENTE ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO, SENDO CERTO QUE, QUALQUER TOLERÂNCIA OU MESMO A 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ORA ESTABELECIDO, NÃO REPRESENTARÁ, JAMAIS, NOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO QUE FICOU 

PACTUADO. 

5.3 - QUALQUER ENTENDIMENTO ENTRE A FISCALIZAÇÃO E A CONTRATADA SERÁ SEMPRE POR ESCRITO, NÃO SENDO LEVADA EM 



 

 

CONSIDERAÇÃO, PARA NENHUM EFEITO, QUAISQUER ALEGAÇÕES FUNDADAS EM ORDENS OU DECLARAÇÕESVERBAIS. 

 

5.4 - A FISCALIZAÇÃO É EXERCIDA NO INTERESSE DA CONTRATANTE E NÃO EXCLUI OU REDUZ A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 

CONTRATADA, INCLUSIVE PERANTE A TERCEIROS, POR QUAISQUER IRREGULARIDADES, AS QUAIS, SE VERIFICADAS, NÃO IMPLICARÃO EM 

CO-RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE OU DE SEUSPREPOSTOS. 

5.5 - A ATUAÇÃO OU AUSÊNCIA TOTAL OU PARCIAL DA FISCALIZAÇÃO EM NADA DIMINUI A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA 

EXECUÇÃO DOOBJETO. 

SEXTA - DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS`

 

6.1- SÃO APLICÁVEIS AS SANÇÕES PREVISTAS NO CAPÍTULO IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMASPERTINENTES. 

6.2 - OCORRENDO RECUSA DO VENCEDOR EM APRESENTAR NOVA PROPOSTA OU DE ASSINAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO DENTRO DO 

PRAZO ESTABELECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM MOTIVO JUSTIFICADO, GARANTIDO O DIREITO PRÉVIO DE CITAÇÃO E DA AMPLA 

DEFESA, SERÃOAPLICADAS: 

6.2.1 - MULTA DE 20% (VINTE INTEIROS POR CENTO) DO VALOR DO AJUSTE SE FIRMADOFOSSE; 

6.2.2 - PENA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR PELO PRAZO DE ATÉ 2 (DOIS) ANOS COM A  PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA, A CRITÉRIO DAADMINISTRAÇÃO; 

6.2.3 - INCIDIRÁ NAS MESMAS PENAS PREVISTAS NESTE SUBITEM A EMPRESA QUE ESTIVER IMPEDIDA DE FIRMAR O AJUSTE PELA NÃO 

APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARATANTO. 

6.3 - À LICITANTE QUE ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DO CERTAME, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR 

DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA NESTE EDITAL, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, COMPORTAR-SE DE MODO  INIDÔNEO,  FIZER DECLARAÇÃO 

FALSA OU COMETER FRAUDE FISCAL, GARANTIDO O DIREITO PRÉVIO DE CITAÇÃO E DA AMPLA DEFESA, SERÃO  APLICADAS AS 

PENALIDADES REFERIDAS NOS SUBITENS 6.2.1 E 6.2.2., A CRITÉRIO DAADMINISTRAÇÃO. 

6.4 – À LICITANTE QUE NÃO SANEAR AS FALHAS DE SUA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO PRAZO DE 24 HORAS CONCEDIDO PELA 

COMISSÃO PARA ESTE FIM, GARANTIDA A DEFESA PRÉVIA, SERÁ APLICADA A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR CORRESPONDENTE A 20% 

(VINTE INTEIROS POR CENTO) DO VALOR DO AJUSTE SE FIRMADO FOSSE, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS SANÇÕES QUE SE 

ENTENDEREMCABÍVEIS. 

6.5 -  APLICAR-SE-ÃO, TAMBÉM AS SEGUINTESPENALIDADES: 

6.5.1 - MULTA DE 30% (VINTE INTEIROS POR CENTO) POR INEXECUÇÃO TOTAL DOAJUSTE; 

6.5.2 – MULTA DE 20% (VINTE INTEIROS POR CENTO) POR QUALQUER FORMA DE INEXECUÇÃO PARCIAL DOAJUSTE; 

6.5.3 - MULTA DE 3% (TRÊS INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO PEDIDO NÃO ENTREGUE, POR DIA DE ATRASO, LIMITADA ATÉ 

15% (QUINZE POR CENTO). O PERÍODO SUPERIOR A 5 (CINCO) DIAS DE ATRASO CONFIGURARÁ INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO 

AJUSTE, COM A APLICAÇÃO DE MULTA DE 30% OU 20%, DEPENDENDO DO CASOCONCRETO; 

6.5.4 – MULTA DE 5% (CINCO INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO MATERIAL ENTREGUE SE A QUALIDADE DO MESMO NÃO 

CORRESPONDER AO EXIGIDO NESTE EDITAL, SEM PREJUÍZO DE SUASUBSTITUIÇÃO. 

6.5.5 – AS MULTA PREVISTA NO ITEM 6.5.4 PODERÁ SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE COM AS DEMAIS MULTAS PREVISTAS NOS ITENS 

6.5.2 E 6.5.3. 

6.6 - AS SANÇÕES SÃO INDEPENDENTES E A APLICAÇÃO DE UMA NÃO EXCLUI A DASOUTRAS. 

6.7 - O PRAZO PARA PAGAMENTO DA MULTA SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA EMPRESA APENADA. A CRITÉRIO 

DA ADMINISTRAÇÃO E EM SENDO POSSÍVEL, O VALOR DEVIDO SERÁ DESCONTADO DA IMPORTÂNCIA QUE A MESMA TENHA A RECEBER DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR DE ESPANHA. NÃO HAVENDO PAGAMENTO PELA EMPRESA, O VALOR SERÁ INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA, 

SUJEITANDO-SE AO PROCESSOEXECUTIVO. 
SÉTIMA - DARESCISÃO  
7.1 - O PRESENTE INSTRUMENTO PODERÁ SER RESCINDIDO OCORRENDO QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 78 DA 
LEI 8666/93 
7.2 - A RESCISÃO SE FARÁ PELAS FORMAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 79 DA MESMALEI. 
7.3 - NOS CASOS DE RESCISÃO SÃO RESGUARDADOS OS DIREITOS DA CONTRATANTE ESTABELECIDOS NO ART 80 DA LEI8.666/93 
OITAVA -FORO  
8.1 - FICA ELEITO O FORO DA CIDADE DE MAR DE ESPANHA ESTADO DE MINAS GERAIS, COM RENÚNCIA EXPRESSA A QUALQUER OUTRO, 
POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA, COMO COMPETENTE PARA DIRIMIR QUALQUER QUESTÃO DECORENTES DA EXECUÇÃO DESTE 
INSTRUMENTO 
NONA - DAS DISPOSIÇÕESFINAIS  
9.1 - A CONTRATADA, AINDA QUE DEMANDADA ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE, NÃO PODERÁ OPOR À CONTRATANTE QUALQUER 
TRIBUTO, SEJA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE MÃO DE OBRA, MATERIAIS OU PEÇAS EMPREGADAS NO OBJETO, 
CORRENDO  A  SUA  CONTA  EXCLUSIVA  OS  PAGAMENTOS  QUE  SOB  ESSES  TÍTULOS HOUVEREM SIDO FEITOS, E DE PROCESSOS QUE 



 

 

 

CONTRA SI HOPUVEREM SIDO INSTAURADOS, NÃO SENDO ACEITA QUALQUER COBRANÇA ONERADAS DE TAIS ENCARGOS, AINDA QUE 
POR SUA PRÓPRIA NATUREZA SEJAM SUSCETÍVEIS DE TRANSLAÇÃO. 
9.2 - OCORRENDO QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 65 DA LEI 8666/93, A CONTRATANTE SE RESERVA O DIREITO  
DE ACRESCER OU REDUZIR, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO ESTIPULANDO-SE, NA 
OCASIÃO, PREÇOS, PRAZOS E TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS A PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO, TUDO 
REGULADO EM TERMO ADITIVO ASSINADO PELASPARTES. 
9.3 - O NÃO EXERCÍCIO PELAS PARTES DE QUALQUER DOS DIREITOS CONTRATUAIS OU LEGAIS , REPRESENTARÁ ATO DE MERA 
TOLERÂNCIA E NÃO IMPLICARÁ COM RELAÇÃO A ESTE INSTRUMENTO , EM NOVAÇÃO QUANTO AOS SEUS TERMOS, EM RENÚNCIA OU 
DESISTÊNCIA DOS REFERIDOS DIREITOS,OS QUAIS PODERÃO SER EXERCIDOS A QUALQUERTEMPO. 

LOCAL: Mar de Espanha DATA: 

CONTRATANTE CONTRATADA 

Assinatura: Assinatura: 

Nome: Nome: 

Cargo: Prefeito Municipal Cargo: 

Identidade: Identidade: 

CPF: CPF: 

TESTEMUNHAS 
Assinatura Assinatura 

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, EM TESTEMUNHO DO QUE FICOU ESTABELECIDO, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE 

INSTRUMENTO, DIGITADO E IMPRESSO EM 2 (DUAS) VIAS DE IGUAL FORMA E TEOR, PARA UM SÓ EFEITO E PARA TODOS OS FINS DE 

DIREITO, NA DATA ADIANTE MENCIONADA, JUNTAMENTE COM AS TESTEMUNHAS ABAIXO, A TUDO PRESENTES. 



 

 

 

Anexo 4 

 
MODELO DECLARAÇÃO EMPREGADOR 

PESSOA JURÍDICA 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 187/2017 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2017 

 

DECLARAÇÃO 

EMPREGADOR  PESSOA JURÍDICA 
 
 

.............................................................................................., inscrito no CNPJ n.º 

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

..............................................................................................,   portador   da   Carteira  de  Identidade n.º 

...................................  e  do  CPF  n.º  ............................................,  DECLARA,  sob  as penas da Lei 

em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não 

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

 

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

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

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

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante legal) 

 

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



 

 

 

ANEXO 5 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 187/2017 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º008/2017 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 

(Nome         da         Empresa) ,         CNPJ , 

sediada(endereço completo) , declara, sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório 

n.º 187/2017 - Modalidade Tomada de Preços nº 008/2017, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e data 
 
 

identificação do declarante 



 

 

 

ANEXO 6 
Declaração da Visita Técnica 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 187/2017 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 008/2017 
 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

A Secretaria Municipal de Obras, do Município de Mar de Espanha, declara para fins do disposto no item 7 – 
Subitem– inciso X do Processo de LICITAÇÃO nº 187/2017 – TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017, em epígrafe, que 
a empresa, por  meio do seu representante credenciado Sr (a). ________________, compareceu a este Município 
de  Mar de Espanha, a fim de inspecionar o local e coletar informações de todos os dados e elementos que 
possam vir a ter influência no valor da Proposta de Preços a ser apresentada e no desenvolvimento dos trabalhos a 
serem adjudicados a firma vencedora da referida licitação. 
 

Mar de Espanha, ------ de------------ de 2017. 
 

    . 

 

Representante da Prefeitura 
(Carimbo/Assinatura) 

 

DE ACORDO, 
 
 
 

 

Representante da Empresa 
CPF n.º ....................................... 
CI: nº ........................................... 



 

 

 

ANEXO 7 

PROPOSTA DE 
PREÇOS 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 187/2017 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 

008/2017 

 
 

PROPONENTE 

Razão Social/ Nome:  

Logradouro:  Nº  Bairro:  

Cidade:  UF: CEP:  Tel:  

CNPJ/CPF:  Inscrição Estadual:  

Email:                                                       

            Para a Elaboração do Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário Urbano do              
Município de Mar de Espanha (MG) , conforme especificações constantes do Anexo I do  Tomada de Preço 
Nº 008/2017,  propomos o seguintes valores: 

 

Item Descrição Preço 
Total Global  

1 Elaboração do Projeto Executivo para o Sistema de 
Esgotamento Sanitário Urbano do          Município de Mar de 
Espanha (MG) conforme especificações constantes do Anexo I 

 

 

VALOR TOTAL 
 

 
 

FORMA DE PAGAMENTO 

 
Conforme cronograma, após a emissão da nota fiscal. 

 



 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

Conforme Edital 
 

VALIDADE DA PROPOSTA  

A validade da presente proposta é de60 (sessenta) dias. 
  

 
Local:  

 

 
Data:  

  

DECLARAÇÃO 

 Declaro  sob as penas sob as penas da lei, que  os itens  ofertados atendem todas as especificações 
exigidas no ANEXO I e de ter tomado conhecimento do EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017 
relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento e da forma de pagamento 
estabelecidos. 
 

Assinatura: 
 

Nome:  
 

Cargo: 
 

Identidade:  
 

CPF:  
 

 
CARIMBO DO CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

 

Proposta técnica  

Tomada de Preço 008/2017 

 

 

 

 

A EMPRESA SERÁ A RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA TÉCNICA 
CONFORME EDITAL. 

 

A PROPOSTA DEVERÁ SER DATADA E ASSINADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

PROCURAÇÃO 
OUTORGANTE 

 
(Razão  Social) ,CNPJ ,  com  sede  à  (logradouro),  n.º,     bairro , na cidade de 
 , Estado de por   seu   representante   legal infra  assinado Sr   , 
(nacionalidade) , (profissão),  identidade n.º ,expedida por ,CPF residentes à(logradouro), 
n.º,   bairro  na cidade de  , Estado de   
 
 
 

OUTORGADO 
 
Sr , (nacionalidade) , (profissão),identidade n.º ,expedida por ,CPF 
 residentes  à(logradouro),n.º ,bairro ,   na cidade de ,  Estado de 

 

 

PODERES 
 
para representá-lo no Processo de Licitação n.º 187/2017 –TOMADA DE PREÇO Nº 008/2017 
promovida pelo Município de Mar de Espanha, podendo o dito procurador, participar de todos os atos 
do certame, assinar atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, renunciar, 
transigir, impugnar, reconvir, recorrer, representar e funcionar junto à Comissão de Licitação no que 
for necessário 
 
 
 
Local e data 
 

 



 

 

 

ANEXO10 
 

INDICAÇÃO DE RESPOSÁVEL TÉCNICO 

DECLARAÇÃO 

 

Em atendimento ao item 7.- subitem 7.1, inciso II do Edital referente ao Processo de Licitação 
187/2017 – Tomada Preço Nº 008/2017, indicamos, como Responsável Técnico dos serviços 
objeto     da     citada     licitação,     o(a)   Engº 
 ,CREA nº . 

Para demonstrar que o profissional indicado realizou serviço de construção com 

características  semelhantes  estamos  anexando   a   certidão   (ou   atestado),  fornecido por 

 ,  acompanhada  da  respectiva  Certidão  de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, 

 

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

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

Assinatura, qualificação e carimbo 
(Representante legal)



 

 

 

ANEXO 11 
 

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1º mês 2º mês  3º mês 4º mês

1
Fase de Planejamento (Plano de Trabalho, Especificações dos Serviços de 

Campo e Fluxograma)

2 Serviços de Campo

3 Diagnóstico do Sistema de Esgoto

4
Projetos Básicos Hidráulicos Executivos da Rede Coletora, Estações Elevatórias, 

ETE e demais componentes do Sistema.

5
Especificações Técnicas, Estimativa Orçamentária e Cronograma Físico-

Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO

ETAPA FASE



 

 

 

ANEXO 12 

DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO NO MUNICÍPIO 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I – Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 

II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

 
III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 
 

IV - 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. 

 
REGULARIDADE FISCAL: 

 
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral 

de Contribuintes (CNPJ); 
 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 

a) Para fins de comprovação da regularidade para com a Fazenda Federal 
deverá ser apresentada a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal. 

 
a-1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a 
Certidão quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional; 

 
b) Para fins de comprovação da regularidade para com as Fazendas Estadual 
e Municipal deverão ser apresentadas certidões emitidas pelas Secretarias 
competentes do Estado e Município, respectivamente. 

 



 

 

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

 
V –Certidão negativa de débitos trabalhista “CNDT”. 

 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

I -registro ou inscrição na entidade profissional competente da Empresa e do 
Engenheiro; 
 
 

II –atestados comprovando execução de serviços similares aos que deseja 
executar. 

 

II –prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; 
 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

I - balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação  da proposta; 

 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

dapessoajurídica,oudeexecuçãopatrimonial,expedidanodomicíliodapessoafísica; 
III – Capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes 

indicadores cujos cálculos deverão ser assinados por contabilista habilitado e juntado ao Balanço 
Patrimonial já exigível: 

Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG) expressado da forma seguinte: 
 

LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
Paraacapacidadeeconômica-financeiraexigida,osparticipantesdeverãoatender 
obrigatoriamente os seguintes requisitos: 
 

LC..............................................maior que 1 

LG..............................................maior que 1 


