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CHAMADA PÚBLICA 01/2020 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  21/2020 
 

De conformidade com determinação do Chefe do Poder Executivo, faço público 
para conhecimento de interessados, que o Presidente da Comissão de Licitações e seus Membros, 
nomeados pela Portaria 119/2019, de 26/11/2019, reunir-se-ão no dia, hora e local designados neste 
Edital, onde será processada a Chamada Pública 01/2020, objetivando o levantamentos de custos 
estimados preliminares para a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de consultoria técnica conforme especifica nos respectivos termos de referência. 

Os envelopes com as propostas financeiras deverão ser entregues no serviço de 
protocolo, localizado no Paço Municipal, a Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, 
Iracemápolis/SP, até às 08:30 horas do dia 07 de abril de 2020 (horário de Brasília/DF). 

O início da abertura dos envelopes com as propostas financeiras será às 08:30 
horas do dia 07 de abril de 2020 (horário de Brasília/DF), no Paço Municipal, Rua Antônio Joaquim 
Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP. 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1. A presente Chamada Pública tem por objetivo o levantamento de custos 
estimados preliminares para a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de consultoria técnica conforme especifica nos respectivos termos de referência: 

1.1.1. Lote 01: Ordem de Serviço 01/2020, Coordenadoria de Trânsito, contratação 
de empresa especializada de natureza jurídica, para prestação de serviços de consultoria técnica na 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

1.1.2. Lote 02: Ordem de Serviço 01/2020, Coordenadoria de Meio Ambiente, 
contratação de empresa especializada de natureza jurídica, para prestação de serviços de consultoria 
técnica na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos; 

1.1.3. Lote 03: Ordem de Serviço 04/2020, SAE, contratação de empresa 
especializada de natureza jurídica, para prestação de serviços de consultoria técnica na elaboração do 
Plano de Segurança de Barragens e do Plano de Ação de Emergência das Represas de Abastecimento 
Público – Represa Iracema e Represa Municipal; 

1.1.4. Lote 04: Ordem de Serviço 05/2020, SAE, contratação de empresa 
especializada de natureza jurídica, para prestação de serviços de consultoria técnica na revisão do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 

2 - DO SUPORTE LEGAL 
 

2.1. Esta Chamada Pública é regulada pelos seguintes dispositivos legais: 
2.1.1. Constituição Federal; 
2.1.2. Lei Orgânica Municipal; 
2.1.3. Lei Federal Nº: 8.666/93 e posteriores alterações. 

 
3 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. A Prefeitura fornecerá aos interessados, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, 

Centro, Iracemápolis/SP, cópia desta Chamada Pública em forma eletrônica ou através do site 
www.iracemapolis.sp.gov.br. 

http://www.iracemapolis.sp.gov.br/
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3.2. Em caso de não solicitação pelos proponentes, de esclarecimento e 
informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 
cabendo, portanto, posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 

3.3. Poderão participar desta Chamada Pública os interessados que atenderem a 
todas as exigências deste edital. 
 

4 - DOS PRAZOS - DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 
4.1. Os interessados deverão entregar no serviço de protocolo desta Prefeitura, à 

Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, respeitando o prazo estabelecido na 
ementa deste edital, a proposta financeira correspondente a sua participação no lote que melhor lhe 
convier, em 01 (um) envelope opaco, indevassável, fechado, contendo em sua parte externa o nome 
da empresa e seu endereço, bem como o número desta Chamada Pública, a saber: 
 

Prefeitura do Município de Iracemápolis; 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP; 
Envelope Único – Proposta Financeira; 
Chamada Pública 01/2020; 
Dados da Empresa: 
Razão Social: 
Endereço Completo: 
Telefone: 
CNPJ: 

 
5. DA PROPOSTA FINANCEIRA 

 
5.1. A proposta financeira deverá ser formulada de forma clara e precisa, 

preferencialmente impressa em papel timbrado do proponente, em uma via digitada em português, 
datada e assinada, sem emendas, rasuras, borrões e entrelinhas, conforme o Anexo A, contendo: 

5.1.1. Dados cadastrais do proponente, bem como o número da Chamada Pública; 
5.1.2. Preço global para cada lote do objeto desta Chamada Pública, podendo a 

interessada optar pelo número de lotes que melhor lhe convier; 
5.1.3. Condições de pagamento; 
5.1.4. Prazo de validade da proposta com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 

corridos a contar do dia de abertura das propostas; 
5.1.5. Prazo para execução dos serviços. 

 
6 - DO LEVANTAMENTO DE CUSTOS PRELIMINARES 

 
6.1. As propostas financeiras apresentadas servirão de base para levantamento dos 

custos preliminares de execução do objeto desta Chamada Pública. 
6.2. De posse desse levantamento de custos, e desde que o orçamento público 

suporte as despesas decorrentes da empreitada, a Prefeitura fará o processamento de uma licitação 
para contratar os respectivos serviços. 
 

7 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

7.1. Os serviços constantes da presente Chamada Pública deverão ser executados 
rigorosamente de acordo com o constante nos anexos a este edital. 
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8 - DOS ANEXOS 

 
8.1. Fazem parte integrante e indissociável desta Chamada Pública os seguintes 

anexos: 
8.1.1. Anexo A – Modelo de Proposta Financeira: 
8.1.2. Anexo B – Termo de Referência: contratação de empresa especializada de 

natureza jurídica, para prestação de serviços de consultoria técnica na elaboração do Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana; 

8.1.3. Anexo C – Termo de Referência: contratação de empresa especializada de 
natureza jurídica, para prestação de serviços de consultoria técnica na elaboração do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos; 

8.1.4. Anexo D – Termo de Referência: contratação de empresa especializada de 
natureza jurídica, para prestação de serviços de consultoria técnica na elaboração do Plano de 
Segurança de Barragens e do Plano de Ação de Emergência das Represas de Abastecimento Público – 
Represa Iracema e Represa Municipal; 

8.1.5.  Anexo E – Termo de Referência: contratação de empresa especializada de 
natureza jurídica, para prestação de serviços de consultoria técnica na revisão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 
 

9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

9.1. A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer participante, informações e 
esclarecimentos complementares para perfeito juízo e entendimento da proposta financeira 
apresentada. 

9.2. As dúvidas surgidas na aplicação no presente edital, bem como os casos 
omissos, serão resolvidas pela Coordenadoria de Planejamento. 

9.3. Para conhecimento do público, expede-se o presente edital que será afixado 
de forma resumida no mural de avisos da Prefeitura, e seu extrato será publicado na imprensa oficial. 
 

Iracemápolis/SP, 06 de março de 2020. 
 

 
 
 

Luís Paulo Rizardi 
Diretor de Compras e Licitações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA   01 /2020 - ANEXO A – FORMULÁRIO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
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LEVANTAMENTOS DE CUSTOS ESTIMADOS PRELIMINARES PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONFORME 
ESPECIFICA NOS RESPECTIVOS TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
Dados Cadastrais: 
 
Razão Social: _______________________________________________________________________ 
 
Endereço: __________________________________________________________________________ 
 
Município/UF: ______________________________ Bairro: __________________________________ 
 
Telefone: (____) _________________ E-mail institucional: __________________________________ 
 
CNPJ (MF): _______________________________ Inscrição Estadual: __________________________ 
 
Condições de pagamento: _____________________________________________________________ 
 
Prazo de validade desta proposta: ___ (_____) dias corridos a contar do dia de abertura das propostas; 
 
Prazo para execução dos serviços: ________ (__________________________________) dias corridos; 
 

Lote Descrição dos Serviços R$ Global 

01 Prestação de serviços de consultoria técnica na elaboração do Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana, conforme termo de referência; 

 

02 Prestação de serviços de consultoria técnica na elaboração do Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, conforme termo de 
referência; 

 

03 Prestação de serviços de consultoria técnica na elaboração do Plano de 
Segurança de Barragens e do Plano de Ação de Emergência das Represas de 
Abastecimento Público – Represa Iracema e Represa Municipal, conforme termo 
de referência; 

 

04 Prestação de serviços de consultoria técnica na revisão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, , conforme termo de referência; 

 

 Valor Global da Proposta em R$  

 

Representante legal: 

Cédula de Identidade RG: CPF: 

Local e Data: 

Carimbo e Assinatura: 
 
 
 
 
 
 

 


