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Razão Social:    

CNPJ (MF):     

Endereço Completo:       

Município/UF:  Contato:   

Telefone Fixo: Telefone Celular:                                                           

E-mail Institucional:       

Nome do Contato:      

Obtivemos, através do acesso à página www.iracemapolis.sp.gov.br nesta data, cópia do edital e 
anexos da licitação acima identificada. 

 
Local e Data: ,        de de 2021. 

 
 

Assinatura 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E ANEXOS PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 
1ª RETIFICAÇÃO 

 
 

 

 
 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e o interessado, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo por meio dos seguintes endereços eletrônicos 
compras@iracemapolis.sp.gov.br ou pregao@iracemapolis.sp.gov.br. 

 
 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura da responsabilidade da comunicação, por meio eletrônico, 
de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no edital, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL 

1ª RETIFICAÇÃO 

PREÂMBULO 

Processo de Licitação N º 12/2021 

Interessado: Departamento de Água e Esgoto 

Recurso Orçamentário: 02.08.01.17.512.5001.2005.3.3.90.39.00 

Referência: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021 

Objeto: Contratação de laboratório de análise especializado com certificação ISO 17025 para prestação 

de serviços de coleta e análise de água na ETA, captações superficiais (mananciais), rede de distribuição 

e efluentes do município de Iracemápolis, conforme Termo referência Anexo I do Edital. 

Tipo de Licitação: Menor preço global. 

Sessão Pública do Pregão: 04/05/2021, a partir das 08h30min. Tempo para credenciamento: estima- 

se em 15 minutos. 

Local: Sala de Licitações da Prefeitura de Iracemápolis, Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237, Centro. 

Fundamento Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02 e Lei Federal Complementar nº 123/06 e 

alterações realizadas pela Lei Federal Complementar nº 147/14. 

A Prefeitura de Iracemápolis, torna público, para conhecimentos dos interessados, que encontra-se 

aberta na Diretoria de Compras e Licitações, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que 

objetiva a aquisição do objeto enunciado no item 01 deste Edital e no Anexo I. 

A pasta, contendo o presente Edital e seus anexos está à disposição dos interessados para consulta e 

retirada, na Diretoria de Compras e Licitações, localizado Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237, Centro 

ou no site: www.iracemapolis.sp.gov.br, link Licitações – Pregão Presencial até o dia imediatamente 

anterior à data estabelecida para entrega dos envelopes resultantes da participação no certame. 

1. O OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Contratação de laboratório de análise especializado com certificação ISO 17025 para prestação de 

serviços de coleta e análise de água na ETA, captações superficiais (mananciais), rede de distribuição 

e efluentes do município de Iracemápolis, conforme Termo referência Anexo I do Edital. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

2.1. No dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste Edital será realizada sessão pública para 

recebimento dos envelopes contendo as propostas e a documentação, devendo o interessado ou seu 

representante identificar-se e comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de 

propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

2.2. Poderão participar desta licitação as empresas interessadas, do ramo de atividade pertinente ao 

objeto e que atendam às exigências deste Edital, sendo vedada a participação de: 
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Município de Iracemápolis; 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP; 
Envelope 01 (um) – Proposta Financeira; 
Pregão Presencial 06/2021; 
Dados da Empresa Licitante: 
Razão Social: 
Endereço Completo: 
Telefone: 
CNPJ: 

Município de Iracemápolis; 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP; 
Envelope 02 (dois) – Documentos de Habilitação; 
Pregão Presencial 06/2021; 
Dados da Empresa Licitante: 
Razão Social: 
Endereço Completo: 
Telefone: 
CNPJ: 

2.2.1. Empresas que estejam com seu direito de licitar suspenso ou que estejam impedidas de licitar 

ou contratar com a Administração, conforme art. 87, inciso III da lei 8.666/93 

2.2.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para com a Administração Pública, direta ou 

indireta, Federal, Estadual ou Municipal, conforme art. 87, inciso IV da lei 8.666/93; 

2.2.3. O Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

2.2.4. Servidor ou dirigente da Administração Municipal; 

2.2.5. Empresas em processo de falência; 

2.2.6. Consórcios de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

2.2.7. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação. 
 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O proponente poderá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro no dia e hora 

estabelecidos no preâmbulo deste Edital por um representante que, devidamente munido de 

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua 

representada. 

3.1.1. Modelo de para credenciamento: 
 

 

 
3.2. O credenciamento far-se-á por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

3.2.1. RG (Carteira de Identidade); 
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3.2.2. Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com 

amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

3.2.3. Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração dando ciência de que 

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do anexo II. 

3.2.4. As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006 deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir 

do tratamento favorecido por esta Lei, devidamente assinado pelo responsável legal da empresa, 

conforme modelo do anexo III. 

3.2.5. A licitante interessada na participação deste certame, deverá informar os dados solicitados no 

Anexo VII deste edital, para fins de informações junto ao TCE_SP – Audesp, no qual exige todas essas 

informações, a empresa tem opção de entregar preenchido (conforme modelo anexo) ou preencher 

no momento do credenciamento. 

3.2.6. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados fora dos envelopes, devendo ser 

apresentados os documentos originais juntamente com as cópias simples para autenticação junto à 

Comissão da Licitação. Se a Licitante preferir, poderá já apresentar as cópias autenticadas. 

 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1. O proponente deverá apresentar a sua proposta em um envelope fechado, com indicação de que 

se trata de “ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA”, para o PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2021, devendo a mesma 

ser emitida em uma via, datilografada ou emitida por processo eletrônico devidamente assinado, 

contendo (Modelo de Proposta ANEXO I): 

a) Razão Social, número do CNPJ, endereço completo da empresa, dados bancários para pagamento, 

e-mail e telefone; 

b) Preço unitário (análise) e total global, conforme modelo; 

b.1) O preço contido na proposta deverá incluir todos os custos, despesas e impostos, devendo o 

objeto ser executado sem ônus adicional. 

c) Validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da Sessão 

Pública de lances; 

d) Condições de Pagamento: Aprovada a medição, será autorizada pela Diretoria de Compras e 

Licitações a emissão da Nota Fiscal de Serviços eletrônica e o pagamento será realizado no 30º dia, 

contados a partir da data do protocolo da medição.; 

e) Prazo de execução: será de 12 (doze) meses a partir da data da Ordem de Serviços. 

4.2. Nos preços deverão estar inclusos, além dos lucros, todas as despesas de custos com mão-de- 

obra, equipamentos, transporte, uniforme, seguros, encargos sociais e trabalhistas, custos e 

benefícios, tributos e quaisquer outras despesas diretas ou indiretamente relacionadas com a 

execução do objeto desta licitação. Qualquer item não mencionado será considerado incluído nos 

preços propostos. 
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4.3. Se houver divergências entre o preço unitário e o preço total, apenas o preço unitário será 

considerado válido e o total será corrigido. 
 

4.4. A Prefeitura Municipal de Iracemápolis não se responsabiliza pelas propostas enviadas através da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Sedex, transportadora, empresas de ônibus ou qualquer 

outro meio de transporte que podem ocasionar atrasos na entrega ou violação dos envelopes. 

4.5. Os preços apresentados poderão ser reajustados pelo IPCA-E após 12 (doze) meses, observadas 

as condições estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

5.1. O proponente deverá apresentar em um envelope opaco fechado, com indicação de que se trata 

de “ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO”, para o PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021, devendo conter: 

05.02. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

05.02.01. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subsequentes; ou 

Contrato Social consolidado, no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, 

dentre os objetivos sociais, execução de atividade pertinente ao objeto desta licitação. 

05.02.02. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

05.02.03. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País. 

05.02.04. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e última alteração contratual. 

05.03. REGULARIDADE FISCAL: 

05.03.01. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda. 

05.03.02. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da empresa licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto. 

05.03.03. Certidão de regularidade de débito com as Fazendas: 
 

a) Federal: Certidão conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

b) Municipal: Certidão Negativa Mobiliária de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do domicílio 

ou sede da empresa licitante; 

05.03.04. Prova de regularidade perante o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

05.03.05. Prova de regularidade de situação perante o Ministério do Trabalho CNDT – Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas; 

05.04. DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

05.04.01. Declaração de Ciência do licitante, informando que tem pleno conhecimento do Edital, seus 

anexos e das legislações que regem a licitação (Anexo IV). 
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05.04.02. Declaração nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo V). 

05.04.03. Declaração de inexistência de fato superveniente (Anexo VI). 

05.04.04. Declaração contendo os dados da empresa (Anexo VII). 

05.05. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

05.05.01. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, 

com prazo de expedição inferior a 60(sessenta) dias da data deste Pregão Presencial. 

05.06. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

05.06.01. Prova de registro da empresa licitante no CRQ, mediante apresentação de certidão dentro 

do prazo de validade. 

05.06.02. Prova de registro do (s) profissional (s) responsável (s) técnico (s) da empresa no CRQ, 

mediante apresentação de certidão dentro do prazo de validade. 

05.06.03. Prova de vínculo do profissional (s) responsável(s) técnico para com a empresa, através de 

contrato de prestação de serviço ou registro na CTPS ou documentos comprobatórios, conforme a 

Súmula nº 25 do TCE - SP. 

05.06.04. Apresentar no mínimo um atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a licitante já executou pelo menos 50% (cinquenta por cento) do objeto 

licitado ou similar. A empresa poderá apresentar um ou mais atestados, sendo permitida a soma dos 

quantitativos dos mesmos. 

5.7. Todos estes documentos (quando não originais) deverão ser apresentados através de cópias 

autenticadas em cartório, exceção feita aos que podem ser obtidos via Internet. 

5.8. De acordo com o artigo 32, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, os interessados poderão apresentar 

os documentos necessários em original, acompanhado de uma cópia para ser autenticado por servidor 

da administração, tendo sua validade restrita ao presente procedimento licitatória. A autenticação 

será realizada no momento do credenciamento; 

5.9. Somente serão admitidas certidões, das quais não conste validade, se expedidas, no máximo, nos 

06 (seis) meses anteriores à data de abertura dos envelopes. 

5.10. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, de acordo com o art. 43 parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 123 e alterações 

realizadas pela Lei Federal Complementar nº 147/14. 

6. DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. No dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste edital, na Sala de Licitações, Diretoria de Compras 

e Licitações, localizado Rua Antonio Joaquim Fagundes, 237, Centro, terá início a Sessão Pública deste 

Pregão, com o recebimento dos envelopes contendo a proposta, a documentação e as declarações 

constantes no item 03 (três), devendo o interessado ou seu representante, identificar-se e comprovar 
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a existência dos necessários poderes para formulação de proposta e para a prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

6.2. Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

Neste momento, os participantes entregarão os envelopes, procedendo-se inicialmente a abertura dos 

envelopes contendo as propostas, verificando-se a sua conformidade com os requisitos estabelecidos 

no instrumento convocatório. 
 

6.3. Após análise das propostas apresentadas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas 

com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e 

sucessivos, até a declaração do vencedor. 

6.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 

autores das menores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e 

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

6.5. Os lances serão formulados em valores distintos e decrescentes, preços globais inferiores ao 

menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 1,00 (um real). 

6.6. A sessão de lances só terminará quando o último proponente declinar, após será analisado pelo 

Pregoeiro os proponentes beneficiados pela Lei Complementar 123 e alterações realizadas pela Lei 

Federal Complementar nº 147/14. 

6.7. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

6.8. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 

invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a menor proposta para 

verificação do atendimento das condições fixadas no Edital, em caso positivo, o licitante será declarado 

vencedor. 

6.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo declarado vencedor. 

6.10. Nas situações previstas nos itens 6.6 e 6.7, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido o melhor preço. 

6.11. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando, a critério do Pregoeiro lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 

6.12. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

6.13. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
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6.14. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor. 

7. DO JULGAMENTO 

7.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço global, 

desde que, atendidas as exigências do Edital. 

8. DO CONTRATO 

8.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o licitante vencedor será convocado para 

assinatura do contrato, no prazo de 7 (sete) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

8.2. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, aplicar-se-á o disposto no item 9.2. 

8.3. Para assinatura do contrato será exigido o seguinte documento: 

A) Comprovação de Acreditação na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005; 

8.4. O valor contratual será fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser corrigido 

pelo IPCA-E após esse período, nos casos e limites permitido na lei 8.666/93. 

8.5. O licitante poderá verificar outras condições contratuais na Minuta do Contrato, Anexo VIII. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

9.1. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja impugnações e/ou 

interposição de recursos, o prazo será suspenso por até 90 (noventa) dias. 

9.2. A empresa vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta que não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 anos. 

9.2.1.O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado caso necessário, nas condições permitidas 

na Lei nº 8.666/93. 

9.2.2. A empresa deverá protocolar as medições mensalmente, apresentando os seguintes 

documentos: 

a) Relatório das análises realizadas, incluindo quantidades, os locais e a legislação aplicada. Em 02 

(duas) vias para conferência do Gestor do Contrato; 

b) Certidão de regularidade junto ao INSS (Fazenda Federal) e FGTS, 

9.2.3. O Departamento de Água e Esgoto terá o prazo de 10 (dez) dias úteis da data do protocolo para 

análise e aprovação da medição. 
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9.2.4. Aprovada a medição, será autorizada pela Diretoria de Compras e Licitações a emissão da Nota 

Fiscal Eletrônica de Serviços e o pagamento será realizado no 15º (décimo quinto) dia, contados da 

data do protocolo da medição. 

9.2.5. Caso a empresa emitir a Nota Fiscal antes da aprovação da medição ou da autorização da 

Diretoria de Compras e Licitações, a mesma será devolvida para cancelamento, devendo ser emitida 

uma nova Nota Fiscal após a autorização. 

 

 
10. IMPUGNAÇÃO, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Com antecedência de até cinco dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital. Decairá 

do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil a abertura 

das propostas. Assim, os licitantes devem acompanhar no site www.iracemapolis.sp.gov.br – Link 

Licitações – Pregão Presencial todas as respostas aos questionamentos e demais informações sobre o 

Edital. 

10.2. As impugnações devem ser protocoladas diretamente na Divisão de Compras e Licitações e 

dirigidas aos subscritores do Edital ou através do e-mail compras@iracemapolis.sp.gov.br e 

licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. 

10.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital, implicará na 

plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

10.4. Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 

sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se 

então o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentação de contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata 

dos autos. 

10.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará: 

a) na decadência do direito de recurso; 

b) na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora; 

c) no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação. 

10.4.2. Na hipótese de interposição de recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

10.4.3. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora. 

10.4.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará 

na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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10.5. Depois de homologado o resultado da licitação a adjudicatária será regularmente convocada para 

a assinatura do contrato, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis. 
 

10.6. Em caso de não cumprimento do prazo previsto no item 08, poderá haver prorrogação, por igual 

prazo e por uma única vez, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste edital. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto ensejará multa de 10% (dez por cento) do valor 

do contrato, que será deduzida dos pagamentos que lhe forem devidos, sem prejuízo de outras 

medidas cabíveis. 

11.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar: 

a) advertência; 

b) multa de 1,0% do valor do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10%, a qual será deduzida do 

pagamento. 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Órgãos 

Públicos, nos termos da Lei Federal 8.666/93. 

12. CONDIÇÕES GERAIS 

12.1. Não serão admitidos os participantes, que por algum motivo, já tiveram seus contratos com a 

Autarquia rescindidos antes do término por questões que tenham acarretado problema ou dano ao 

Município. 

12.2. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e ou sociais decorrentes do fornecimento, 

objeto do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, bem como pelos danos e prejuízos que a 

qualquer título causar à contratante e/ou a terceiros em decorrência da execução do contrato 

resultante desta licitação, serão de inteira responsabilidade da licitante contratada, até o término do 

contrato. 

12.3. O prazo estimado para execução do objeto desta licitação é de 12 (doze) meses, a partir da data 

de assinatura da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado se necessário, observadas as condições 

estabelecidas na Lei 8.666/93. 

12.4. Para subcontratação a empresa vencedora deverá respeitar a IMETRO ISO 17.025. 
 

12.5. O proponente deverá mencionar em sua nota fiscal eletrônica o número da conta bancária da 

empresa, uma vez que os pagamentos serão efetuados mediante crédito bancário. 

13. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

13.1. Lei 10.520, de 17 de Julho de 2.002. 

13.2. Lei 8666/93 de 21 de junho de 1.993. 

13.3. Lei Federal Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações Lei Complementar 

nº147 de 07 de agosto de 2014. 
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14. DO FORO 

14.1. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta licitação é o 

da Comarca de Limeira-SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
 
 

Iracemápolis, 14 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

Luis Paulo Rizardi 

Diretor de Compras e Licitações 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. Das Justificativas: 
 

1.1. A prestação de serviços é necessária para atender a Portaria da consolidação nº 05/2017 do 
Ministério da Saúde e CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, Art. 15º, para classificação de águas 
superficiais classe II. 
1.2. Para controle operacional e o monitoramento da Estação de Tratamento de Esgotos que visam 
garantir a eficiência mínima, atendendo as exigências dos artigos 18 e 11 do Regulamento da Lei 
Estadual nº 997 de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468 de 08 de setembro de 1976, 
Art. 18º, e suas alterações, bem como atender a Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011, 
Art. 16º. E para monitoramento do corpo receptor dos efluentes tratados da Estação de Tratamento 
de Esgotos, para verificação se existe ou não desenquadramento da qualidade que deverão ser 
monitorados conforme Decreto nº 8.468 de 08 de setembro de 1976, Art. 11º, e suas alterações, bem 
como atender a Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, Art. 15º, para classificação de 
águas superficiais classe II. 

 
2. Do Objeto: 

 
2.1. Contratação de Laboratório de Análises especializado com Certificação ISO 17025 para prestação 
de serviços de coleta e análises de água na estação de tratamento de água, captações superficiais 
(mananciais), rede de distribuição e efluentes do Município de Iracemápolis 

 

3. Da Descrição dos Serviços: 
 

3.1. Análise de água potável (saída do sistema ETAs) para verificar o Padrão Microbiológico, expresso 
no Anexo I da Portaria da Consolidação nº05/2017 do Ministério da Saúde 
3.2. Análise do Padrão de Potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde, 
expresso no Anexo VII da Portaria nº05/2017 do Ministério da Saúde. 
3.3. Análise do Padrão de Radioatividade para água potável, expresso no Anexo IX da Portaria da 
Consolidação nº 05 do Ministério da Saúde. 
3.4. Análise do Padrão de organolépticos de potabilidade, expresso no Anexo X da Portaria da 
Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde. 
3.5. Análise de água bruta, junto aos pontos de captações para parâmetros do CONAMA nº 357 de 17 
de março de 2005, Art. 15º, para classificação de águas superficiais classe II. 
3.6. Análise para controle operacional e o monitoramento dos efluentes brutos e tratados visando 
garantir a eficiência mínima, atendendo as exigências dos artigos 18 e 11 do Regulamento da Lei 
Estadual nº 997 de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto nº 8.468 de 08 de setembro de 1976, 
Art. 18º, e suas alterações, bem como atender a Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011, 
Art. 16º 
3.7. Análise para monitoramento do corpo receptor dos efluentes tratados da Estação de Tratamento 
de Esgotos, para verificação se existe ou não desenquadramento da qualidade que deverão ser 
monitorados conforme Decreto nº 8.468 de 08 de setembro de 1976, Art. 11º, e suas alterações, bem 
como atender a Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, Art. 15º, para classificação de 
águas superficiais classe II. 
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Tabela 1 – Plano de monitoramento de análises de água bruta e tratada 
 
 

MANANCIAIS Portaria da Consolidação nº 05/2017 

 
 Represa Boa Vista Represa Municipal Frequência Total/ano 
CIANOBACTÉRIAS 01 01 mensal 24 

ESCHERICHIA COLI 01 01 mensal 24 

CONAMA 357 Art 15. 01 01 semestral 04 

 
SAIDA DO TRATAMENTO 

 
ETA 

  
Frequência Total/ano 

 
COLIFORMES TOTAIS 

 
02 semanal 96 

ESCHERICHIA COLI 02 semanal 96 

TURBIDEZ 02 semanal 96 

CLORO LIVRE 02 semanal 96 

CIANOTOXINAS 01 mensal 12 

TRIHALOMETANOS 01 trimestral 04 

PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO Nº05/2017 01 semestral 02 

ANEXOS 7,9 E 10 DO ANEXO XX 
  

 
REDE DE ABASTECIMENTO 

 
AMOSTRAS 

 
Frequência Total/ano 

 
COR 

 
42 mensal 504 

TURBIDEZ 42 mensal 504 

CLORO LIVRE 42 mensal 504 

COLIFORMES TOTAIS 42 mensal 504 

ESCHERICHIA COLI 42 mensal 504 

PH 42 mensal 504 

FLÚOR 42 mensal 504 

TRIHALOMETANOS 01 trimestal 04 
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PORTARIA DA CONSOLIDAÇÃO Nº05/2017 01 semestral 02 
 

ANEXOS 7-9 E 10 DO ANEXO XX 
 

Localização Represa Municipal 

 
 

Localização Represa da Boa Vista 
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Localização da ETA: Rua Capitão Paulo Simões, 483, Centro 
 

As coletas e cronogramas para análise de água serão pré-definidas pela Gestão do 
Saneamento seguindo as normativas de fiscalização da ARES-PCJ. 

 
Tabela 2 – Plano de monitoramento de análises de efluentes bruto e tratado 

 
 

EFLUENTES DE ESGOTO A MONTANTE E A JUSANTE DO TRATAMENTO CONFORME PORTARIA 8468 ART 
18 E CONAMA 430/2011 

 

FREQUENCIA: SEMESTRAL 
 

4. Das especificações técnicas: 
 

4.1. Na assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar: 
4.1.1. Certificado de calibração dos equipamentos rastreáveis pela Rede Brasileira de Calibração (RBC). 
Sempre que houver substituição dos equipamentos utilizados nas análises, os mesmos deverão possuir 
o referido documento. 
4.1.2. Ao vencedor da licitação apresentar a credencial pelo INMETRO sob a norma ABNT ISO/IEC 
17025. 
4.1.3. Relação do pessoal técnico responsável, com a qualificação e número de registro no CRQ. 
4.1.4. Declaração dos parâmetros subcontratados, indicando a empresa subcontratada com 
comprovante da existência de sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos especificados 
na NBR ISO/IEC 17025:2005. 

 
5. Caberá a empresa contratada: 

 
5.1. A responsabilidade pela coleta, execução de análises e elaboração dos laudos analíticos. 
5.2. Fornecer todo material necessário para execução das coletas, identificação, preservação e 
transporte das amostras. 
5.3. Conferir as condições de acondicionamento, preservação, identificação e integridade das amostras 
antes do início das análises. Se houver qualquer irregularidade, informar o Técnico do SAE, para que 
nova coleta seja agendada. 
5.4. Cumprir a programação de coletas elaborada pelo Técnico do SAE. Caso não seja possível seguir o 
cronograma, o laboratório deverá comunicar com antecedência de 24 horas, para que nova data seja 
agendada. 
5.5. Executar análises de acordo com as metodologias descritas no “Standart Methods for the 
Examination of Water and Wastewarer”, 22ª Edição. 
5.6. Comunicar, imediatamente, qualquer resultado analítico que não atenda aos padrões 
estabelecidos pela legislação pertinente. Em caso de resultados insatisfatórios ou dúvidas com relação 
aos resultados, o Técnico do SAE solicitará recoleta e reanálise, durante a vigência do contrato, sem 
que haja ônus para o mesmo. 
5.7. Entregar impressos dos laudos analíticos, no prazo máximo de 15 dias após as coletas. Além disso, 
os laudos devem ser encaminhados por meio eletrônico ao e-mail: tratamentoagua@gmail.com aos 
cuidados de Adriano Silva. 

 
6. Caberá ao Contratante: 
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6.1. Acompanhamento durante as coletas e indicar os pontos de coleta. 
6.2. Solicitar a repetição de análise, caso julgue necessário. 

 

7. Os laudos analíticos devem conter: 
 

7.1. Nome do laboratório; 
7.2. Dados cadastrais do Laboratório 
7.3. Data da coleta. 
7.4. Local da coleta. 
7.5. Data da análise. 
7.6. Resultados analíticos com indicação das unidades de medida, e limites de quantificação. 
7.7. Apresentação dos métodos analíticos empregados. 
7.8. Limites estabelecidos pela Portaria da Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde, para água 
trada de cada parâmetro analisado. 
7.9. Limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357, para água bruta superficial de cada parâmetro 
analisado. 
7.10. Limites estabelecidos pelo Decreto 8468 e Resolução CONAMA 430, para efluentes de cada 
parâmetro analisado 
7.11. Lista de padrões de referência utilizados 
7.12. Laudos de laboratório subcontratado 
7.13. Quaisquer comentários pertinentes aos resultados 

 

8. Da inspeção técnica: 
 

8.1. O Contratante poderá, a qualquer momento, inspecionar o laboratório contratado, bem como o 
subcontratado. 
8.2. Não será aceito que os equipamentos descritos pelo laboratório não estejam disponíveis, em caso 
de inspeção por técnicos do SAE 
8.3. Se houver problemas encontrados durante as inspeções, realizadas após a assinatura do contrato 
e início dos serviços, estes deverão ser sanados a tempo do cumprimento do cronograma pré- 
estabelecido. 
8.4. Não sendo efetuadas as correções necessárias, poderão ocorrer rescisões de contrato. 

 

9. Das disposições finais: 
 

9.1. É vedado ao laboratório vencedor prestar informações e divulgar a terceiros sobre a natureza dos 
serviços ou resultados analíticos. 
9.2. O não cumprimento do exposto acima acarretará a rescisão do contrato sem nenhuma 
indenização a contratada. A empresa está sujeita às ações judiciais cabíveis, caso a divulgação 
prejudique o Contratante, direta ou indiretamente. 
9.3. As taxas de coleta e impostos deverão estar inclusas no orçamento das análises. 
. 

 
 

Adriano Silva 
Técnico Químico/SAE 
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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços de montagem e 
desmontagem de bombas, bem como das tubulações de água e esgoto, com estimativa de 40 
(quarenta) horas técnicas mensais, conforme as necessidades do SAE. 

 
Razão Social:    

 

Endereço Completo:    
 

CNPJ (MF): Inscrição Municipal:    
 

Telefone: ( ) E-mail Institucional:    
 

Condições de pagamento:    
 

Prazo de início dos serviços:    
 

Validade desta proposta: ( ) dias corridos 
 
 

1. Plano de monitoramento de análises de água bruta, tratada e efluentes 
 

Item Quantidade/ANO Periodicidade Pontos de 
Coleta 

R$ 
Unitário 

R$ 
Total 

PORTARIA DA 
CONSOLIDAÇÃO Nº 
05/2017 ANEXOS 7 -9 E 
10 DO ANEXO XX00 

 
 
 

04 

 
 
 

Semestral 

 

água 
tratada 

ETA, Rede 

  

 

CONAMA nº 357/05 
(Art. 15°) 

 
 

04 

 
 

Semestral 

água bruta 
captação 

ETA 

  

CONAMA nº 430/2011 e 
portaria8468 art 18 

 
02 

 
Semestral 

Efluente 
de esgoto 

  

 
CIANOBACTÉRIAS 

 
24 

 
mensal 

Água bruta 
captação 

  

 
ESCHERICHIA COLI 

 
624 

Mensal e 
semanal 

Captação, 
eta,rede 

  

COLIFORMES TOTAIS 600 mensal ETA, Rede   

CIANOTOXINAS 12 mensal ETA   

TRIHALOMETANOS 08 trimestral ETA rede   

TURBIDEZ 600 Mensal/Semanal ETA e rede   

CLORO LIVRE 600 Mensal/semanal ETA e rede   

COR 504 Mensal rede   

PH 504 Mensal rede   

FLÚOR 504 Mensal rede   

 

Valor global: R$ ( ). 
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Esta proposta financeira contém preços completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, mão de obra, impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outros que incidam ou venham a 
incidir sobre o objeto licitado. 

 

Declaramos expressamente e sob as penas da Lei que os serviços ofertados por nossa empresa 
atendem rigorosamente as características necessárias descritas no termo de referência que 
especificou o objeto desta licitação. 

 

Representante legal: 

Cédula de Identidade RG: CPF: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Data de Nascimento: E-mail pessoal: 

Endereço Residencial: 

Local e Data: 

Carimbo e Assinatura: 
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ANEXO II - Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
 

 
MODELO 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 

  (empresa licitante), inscrita no CNPJ sob o n. º  ............   / -    , sediada na 
  nº , __________ (Bairro), (cidade), (estado), DECLARA, sob as 
penas da Lei, que está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social - INSS 
e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS, bem como, atende às exigências do edital 
quanto à habilitação jurídica para os fins previstos no PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. 
(Cidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 
 
 
 

 
(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

Nome do Representante legal 
Cargo 
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ANEXO III - Declaração de enquadramento para Microempresa (papel timbrado da empresa) 
 
 

 
MODELO 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

  (empresa licitante), inscrita no CNPJ sob o n.º    .      .      /       -    , sediada na 
  nº        ,  (Bairro),  (cidade), (estado), constituída na Junta 
Comercial em     /    /        , sob NIRE nº , por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr(a)  , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº    .    .     -_ e do CPF 
nº   .    .    -    , declara para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais 
cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior ao limite 
fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e que está 
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei e que 
não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06. 

 

 
(Cidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 
 
 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
Nome do Representante legal 

Cargo 
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ANEXO IV - Declaração de Ciência (papel timbrado da empresa) 
 

Pregão Presencial nº 06/2021 
Data de Abertura: 29/04/2021. 
Horário: h min. 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

  (empresa licitante), inscrita no CNPJ sob o n.º    . . / -   , Inscrição 
Estadual nº       sediada   na       nº , (Bairro), 
  (cidade),      (estado),    por    intermédio    de    seu    representante    legal,    o(a) 
Sr(a)  , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº    .       .       -_ e do CPF 
nº . . - , DECLARA, declara para os devidos fins e sob as penas da lei que: 
1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições especificadas 
no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2021, relativo ao Departamento de 
Água e Esgoto de Iracemápolis. 
2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na íntegra todas as condições deste 
edital, ressalvado o nosso direito recursal. 
3. Garantimos a entrega do objeto no prazo e condições estabelecidos na licitação. 
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 
(Cidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
Nome do Representante legal 

Cargo 
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ANEXO V - Declaração de atendimento ao disposto no inciso XXXIII (papel timbrado da 
empresa) 

 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 

  (empresa licitante), inscrita no CNPJ sob o n.º    .      .      /       -    , sediada na 
  nº        ,  (Bairro),  (cidade), (estado), constituída na Junta 
Comercial em     /    /        , sob NIRE nº , por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr(a)  , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº    .    .     -_ e do CPF 
nº   .   .   -    , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
SIM ( ) OU NÃO ( ). 

 
(Cidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
Nome do Representante legal 
Cargo 

 
 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI - Declaração de inexistência de fato superveniente (papel timbrado da empresa) 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

 

  (empresa licitante), inscrita no CNPJ sob o n.º    .      .      /       -    , sediada na 
  nº        ,  (Bairro),  (cidade), (estado), constituída na Junta 
Comercial em     /    /        , sob NIRE nº , por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr(a)  , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº    .    .     -_ e do CPF 
nº      .      .       -    , DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está 
impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta 
e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se 
encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou 
circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual 
contratação que deste procedimento possa decorrer. 

 

 
(Cidade), (dia) de (mês) de (ano). 

Atenciosamente, 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 
Nome do Representante legal 

Cargo 
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ANEXO VII -DECLARAÇÃO DOS DADOS DA EMPRESA 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 
SÓCIOS DA EMPRESA (DEVEM SER PREENCHIDOS TODOS OS CAMPOS) 
Nome: 
Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço Residencial: 
E-mail Institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone: 

 

 
DADOS DA PESSOA QUE ASSINARÁ O CONTRATO 
Nome: 
Cargo: 
CPF: RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço Residencial: 
E-mail Institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone: 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO CONTRATO N. º .... /2021. 

 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial 06/2021. 

 

CONTRATO: /2021. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12/2021. 
 

Cláusula 1ª - DAS PARTES 
 

1.1. O Município de Iracemápolis, inscrito com CNPJ 45.786.159/0001-11, com Paço Municipal à Rua 
Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 3456-9226, 
representada neste ato pela Prefeita Municipal, Nelita Cristina Michel Franceschini, brasileira, 
casada, portadora do CPF 139.342.698-00 e do RG 23.191.971-2, adiante designado simplesmente 
MUNICÍPIO, e; 
1.2. A empresa , inscrita com CNPJ , com sede à Rua/Avenida 

   ,  , Bairro,  /  , CEP: , Telefone (  ) , adiante designada 

simplesmente DETENTORA, por seu representante legal,  , nacionalidade, estado civil, 

portador do CPF   e do RG   , residente e domiciliado a Rua/Avenida , , 

Bairro, /  , CEP: , ajustam o seguinte: 

 
 

Cláusula 2ª - DO OBJETO 
 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar serviços à CONTRATANTE, de laboratório de análise 
especializado com certificação ISO 17025 para prestação de serviços de coleta e análise de água na 
ETA, captações superficiais (mananciais), rede de distribuição e efluentes do município de 
Iracemápolis, conforme Termo referência Anexo I do Edital, que fica fazendo parte integrante e 
indissociável do presente instrumento. 

 

Cláusula 3ª - DO PREÇO DOS SERVIÇOS 
 

3.1. Pela prestação dos serviços referidos na cláusula 2ª, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA as 
seguintes importâncias, na qual se incluem, além do lucro, as despesas que estejam, direta ou 
indiretamente, relacionadas com o objeto deste contrato: 

 

Item Quantidade/ANO Periodicidade Pontos de 
Coleta 

R$ 
Unitário 

R$ 
Total 

PORTARIA DA 
CONSOLIDAÇÃO Nº 
05/2017 ANEXOS 7 -9 E 
10 DO ANEXO XX00 

 
 
 

04 

 
 
 

Semestral 

 

água 
tratada 

ETA, Rede 

  

 

CONAMA nº 357/05 
(Art. 15°) 

 
 

04 

 
 

Semestral 

água bruta 
captação 

ETA 

  

CONAMA nº 430/2011 e 
portaria8468 art 18 

 

02 
 

Semestral 
Efluente 

de esgoto 
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CIANOBACTÉRIAS 

 
24 

 
mensal 

Água bruta 
captação 

  

 
ESCHERICHIA COLI 

 
624 

Mensal e 
semanal 

Captação, 
eta, rede 

  

COLIFORMES TOTAIS 600 mensal ETA, Rede   

CIANOTOXINAS 12 mensal ETA   

TRIHALOMETANOS 08 trimestral ETA rede   

TURBIDEZ 600 Mensal/Semanal ETA e rede   

CLORO LIVRE 600 Mensal/semanal ETA e rede   

COR 504 Mensal rede   

PH 504 Mensal rede   

FLÚOR 504 Mensal rede   

 

Valor global: R$ ( ). 
 
 

Cláusula 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

4.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias corridos e consecutivos após o encerramento de 
cada mês civil, desde que a CONTRATADA emita as devidas notas fiscais/faturas diretamente a 
CONTRATANTE. 
4.1.1. Todas as notas fiscais eletrônicas precisam ser processadas pela contabilidade e atestadas pela 
unidade requisitante para que a tesouraria possa efetuar os respectivos pagamentos. 
4.2. A CONTRATANTE, através da tesouraria, fará as retenções dos valores correspondentes às 
obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, conforme o caso, de acordo com a legislação que 
disciplina a matéria, sendo que, as guias dos valores retidos serão devidamente recolhidas e 
encaminhadas suas cópias reprográficas a CONTRATADA. 
4.3. Caso o dia de pagamento coincida com sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o 
mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem qualquer incidência de correção 
monetária ou reajuste. 
4.4. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso terão os seus valores atualizados 
monetariamente de acordo com a variação do IGPM/FGV/SP – Índice Geral de Preços de Mercado da 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo/SP ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, calculados 
entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento, e 2% (dois 
por cento) de multa pró-rata sobre o valor nominal devido. 

 

Cláusula 5ª - DO PRAZO CONTRATUAL 
 

5.1. O contrato terá seu prazo de validade por até 12 meses, contados da data da emissão da Ordem 
de Serviço, podendo ser prorrogado se houver interesse público devidamente fundamentado, nos 
moldes do disposto no artigo 57, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações, mediante aviso prévio 
escrito. 

 

Cláusula 6ª - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

a) Executar os serviços com qualidade, atendendo fielmente às condições de execução estabelecidas 
nos documentos integrantes do processo licitatório, em especial o Termo de Referência, Anexo I do 
Edital; 
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b) Arcar com as despesas diretas e indiretas para a perfeita execução do Contrato; 

c) Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, acidentários, tributários, administrativo 
e civil, decorrentes da execução do objeto deste contrato; 

d) Atender as determinações da Contratante quanto ao objeto; 

e) Responder por acidentes e prejuízos que venham a causar a terceiros, por sua culpa; 

f) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

g) Manter seus empregados devidamente uniformizados e providos de equipamentos de proteção 
individual, atendendo, inclusive, outras normas de segurança do trabalho; 

h) É de responsabilidade da empresa os veículos para perfeita execução dos serviços, conforme 
especificado no Termo de Referência. 

i) É vedado a empresa ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, os serviços, sem prévia 
autorização expressa do Departamento de Água e Esgoto. Nenhuma transferência, mesmo que 
autorizada, isentará a empresa vencedora de suas responsabilidades contratuais e legais. 

 

São obrigações da Contratante: 
 

a) Promover os pagamentos nas datas exigíveis; 

b) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratada; 

c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços. 
 
 

Cláusula 7ª - DAS PENALIDADES 
 

7.1. O atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, sem prejuízo do disposto no § 1º, do 
artigo 86, da Lei Federal Nº: 8666/93 e alterações sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, calculada 
por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
7.1.1. Atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia sobre o valor global 
da contratação; 
7.1.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor 
global da contratação. 
7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, poderão ser aplicadas a CONTRATADA 
as seguintes penalidades: 
7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 
7.2.2. Aplicação de suspensão temporária para licitar e/ou contratar com a municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto no artigo 87 da Lei Federal Nº: 8666/93 e alterações. 
7.3. A penalidade aqui prevista é autônoma e sua aplicação cumulativa é regida pelo artigo 87, §s 2º e 
3º, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações. 
7.4. O valor das multas aplicadas será devidamente corrigido pelo IGPM/FGV/SP – Índice Geral de 
Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo/SP, ou outro índice que vier a substituí- 
lo a critério da CONTRATANTE, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido aos cofres da 
CONTRATANTE, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de 
recolhimento oficial. 
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Cláusula 8ª - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

8.1. Este contrato será rescindido total ou parcialmente pela CONTRATANTE, de pleno direito, em 
qualquer tempo, isento de qualquer ônus ou responsabilidade, independentemente de ação, 
notificação ou interpelação judicial, sem que à CONTRATADA, assista o direito a qualquer indenização, 
se esta: 
8.1.1. Falir, entrar em recuperação judicial ou extrajudicial, tiver a sua empresa d 
lvida ou deixar de existir; 
8.1.2. Transferir, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 
8.1.3. Sem justa causa, suspender a prestação dos serviços; 
8.1.4. Agir com dolo ou culpa ou mediante simulação ou fraude na execução do contrato. 
8.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa, de 
acordo com o disposto no artigo 80, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações. 

 

Cláusula 9ª - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

9.1. A despesa originada por esta contratação será suportada pela dotação orçamentária                          
( ) 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, constante do orçamento-programa 
para o exercício econômico e financeiro de 2020 e as correspondentes para os exercícios futuros, em 
caso de prorrogação contratual. 

 
Cláusula 10ª - DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

 

10.2. Será mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato conforme prescreve a Lei 
Federal Nº: 8.666/93 e alterações. 

 
Cláusula 11ª - DO SUPORTE LEGAL 

 

11.1. Este contrato é regulamentado pelos seguintes dispositivos legais: 
11.1.1. Constituição Federal; 
11.1.2. Lei Orgânica Municipal; 
11.1.3. Lei Federal Nº: 8.666/93 e posteriores alterações; 
11.1.4. Lei Federal Nº: 10.520/2002; 
11.1.5. Demais disposições legais passíveis de aplicação, inclusive subsidiariamente, os princípios 
gerais de Direito. 

 

Cláusula 12ª - DO GESTOR DO CONTRATO 
 

12.1. O presente contrato será gerido pelo senhor Beranilson Dias Fraga, Diretor do SAE, nos termos 
do artigo 67 da Lei de Licitações, aos quais competirá zelar pela perfeita execução do pactuado. 
12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução contratual, o 
gestor do contrato dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem como das 
providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. 
12.3. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total deste contrato, ainda que 
imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, garantida a ampla 
defesa e o contraditório. 
12.4. A gestão/fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 
do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, 
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como tal definido pela Lei Civil. 
12.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, caso 
os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA. 

 

Cláusula 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

13.1. Não será permitido o início dos serviços sem que a CONTRATANTE emita, previamente, a 
respectiva Ordem de Serviço. 
13.2. Aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 79, da Lei Federal Nº: 8.666/93, bem como outros 
dispositivos legais previstos na aludida Lei. 
13.3. Para os casos omissos neste contrato prevalecerão as condições e exigências da respectiva 
licitação e demais disposições em vigor. 
13.4. A CONTRATADA assume a exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos 
trabalhistas, previdenciários e fiscais advindos da legislação vigente, sendo que ao pessoal por ela 
designado para trabalhar na execução do objeto deste contrato, não tendo este vínculo empregatício 
algum com a CONTRATANTE. 
13.5. Fica expressamente proibida a subcontratação total do objeto deste contrato. 
13.6. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execução integral deste contrato, sem 
direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta 
quer decorrentes de erro ou omissão de sua parte. 
13.7. As dúvidas surgidas na aplicação deste contrato, bem como os casos omissos serão solucionados 
pela CONTRATANTE, ouvidos os órgãos técnicos especializados, ou profissionais que se fizerem 
necessários. 
13.8. Prevalecerá o presente contrato no caso de haver divergências entre ele e os documentos 
eventualmente anexados. 
13.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Limeira/SP para solução em primeira instância, de quaisquer 
questões suscitadas na execução deste contrato não resolvidas administrativamente. 
13.10. Lido e achado conforme assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as 
partes e as testemunhas. 

 

 
 

 
Nelita Cristina Michel Franceschini 

Prefeita Municipal 

 
 
 
 

Contratada 

 
 
 

Testemunhas: 
 

 
 
 

Antônio Carlos Pizzinatto 
RG: 14.419.464-8 

 
 
 

Matheus Tusikas Schutz 
RG: 43.944.671-5 

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
Diretoria de Compras e Licitações 

30 
Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 - Centro, Iracemápolis – SP CEP: 13.495-000 

Fone: (19) 3456-9226 Fax: (19) 3456-9248 
licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TCESP - CONTRATO 
 

CONTRATANTE: Município de Iracemápolis/SP; CONTRATADA: ; 
CONTRATO: /2020; LICITAÇÃO: Pregão Presencial 06/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12/2021; 

OBJETO: Contratação de laboratório de análise especializado com certificação ISO 17025 para prestação 
de serviços de coleta e análise de água na ETA, captações superficiais (mananciais), rede de distribuição 
e efluentes do município de Iracemápolis, conforme Termo referência Anexo I do Edital. 
ADVOGADA:    

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 
d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada 
pelo interessado, peticionando no processo. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) o acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 

 

Iracemápolis/SP, de _ de 2021. 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG: 23.191.971-2; 
Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205; 
Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495- 
000; E-mail institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br; 
Assinatura:    

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 
Pelo MUNICÍPIO: 
Nome: Nelita Cristina Michel Franceschini; Cargo: Prefeita Municipal; CPF: 139.342.698-00; RG: 23.191.971-2; 
Data de Nascimento: 06/05/1973; Telefone: (19) 3456-9205; 
Endereço residencial: Rua Rosa Marrafon Lucas, nº 8, Bairro Jardim Iracema, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495- 
000; E-mail institucional prefeito@iracemapolis.sp.gov.br; 

 

Assinatura:    
 

Pela DETENTORA: 
Nome:  ; Cargo:  ; Telefone      
CPF: ; RG:  ; Data de Nascimento:     / / ; 
Endereço residencial completo: 
  ; E-mail institucional: 
  ; E-mail pessoal:  ; 

Assinatura:     

mailto:licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br

