
 
  

 
 
 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 
ADVERTÊNCIA 

A Municipalidade ADVERTE a Todos os LICITANTES, que não Hesitará em 
PENALIZAR empresas que descumprirem o pactuado. 

TOMADA DE PREÇO n° 06/2021 
Processo nº 5231/2021 

 Denominação: 
 

 CNPJ n°: 
 

 Endereço: 
 

 e-mail: 
 

 Cidade: 
 

Estado: 
 

 Telefone: 
 

Fax: 
 

     

 Obtivemos, através do acesso à página www.guapiara.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 

     

 Local:  ,  de  de 2021 
     
   

 
 

   Assinatura  

Caro Licitante, 
 
Com a intenção de facilitar futura comunicação entre esta Prefeitura Municipal de Guapiara e sua 
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão 
de Compras, por meio do fax:(15) 3547-1142 ou do e-mail: compras@guapiara.com.br 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da responsabilidade da comunicação, por meio 
de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, 
bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 

Obs.: a remessa deste recibo se torna obrigatória para que possamos enviar ou comunicar a 
disponibilização do arquivo digital para a elaboração da proposta digital que deverá 
acompanhar a proposta impressa. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DA MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 

 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Egidio Seabra do Amaral, nº 260, será realizada a licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 
123 de 14 de Dezembro de 2006, e as Cláusulas e condições constantes neste 
Edital e seus respectivos Anexos. 

 
1.2 - Os documentos de habilitação, bem como as propostas técnica e financeira, deverão ser 
PROTOCOLADOS até às 09h do dia 16 de dezembro de 2021, no Departamento de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Guapiara, local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, em identificação externa do 
seu conteúdo, na forma descrita abaixo, sendo abertos a seguir, observado o devido processo legal. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
ENVELOPE 1 - DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
ENVELOPE 2 -  DE PROPOSTA FINANCEIRA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 
(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE) 
 

1.3 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei 
Complementar 123/06, deverá declarar sob as penas da Lei que seu porte se enquadra na condição de ME ou 
EPP, conforme modelo constante no Anexo VIII. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 
1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta). 
 
1.4 - Cadastramento obrigatório até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas. 

2 – DO OBJETO 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de Unidade Sanitária Individual (USI), para tratamento de esgoto unifamiliar em 
comunidades isoladas no município de Guapiara – SP, conforme especificações técnicas constantes do Termo 
de Referência do edital, observadas as normas técnicas da ABNT, com a instalação do equipamento na 
residência beneficiada (Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – 
Chefia de Gabinete – QUINTO TERMO DE ADITAMENTO - Processo SSRH nº 730/2011, SPDOC 
1447421/2018, NIS 2138243, Convênio Água é Vida nº 11/2012 e Processo SSRH nº 1207/2013, SPDOC 
144123/2018, NIS 2140858, Convênio Água é Vida nº 06/2013). 

3 – DO PREÇO 
3.1 -Estima-se o valor global desta licitação em R$ 466.058,20 (quatrocentos e sessenta e seis mil cinquenta e 
oito reais e vinte centavos), baseado nos parâmetros dispostos na Planilha Orçamentária no ANEXO I - 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do Edital, combinado com o disposto no item 7.4.3. 
 



 
  

 
 
 
 

 

3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
3.3 - Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do Edital 
correspondem ao menor preço praticado no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do 
objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela 
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos 
neste ato convocatório. 
 
3.4 - Passados 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, o seu valor poderá ser recomposto, 
alcançando a data da apresentação da proposta e aplicando-se o IGP-M da FGV acumulado no período, a 
requerimento da Contratada, aplicando-se o mesmo critério na eventual prorrogação de que dispõe a cláusula 
sexta do presente termo. 
 
3.5 - A Contratante poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do 
seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 - A despesa correrá pelo Código de Despesa Orçamentária da Prefeitura Municipal de Guapiara do ano de 
2021: 
 
SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

02.00.00  02.07.00  02.07.01  15.4510055.2039  4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  252

 
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.00.00  02.08.00  02.08.01  10.3010063.2045  4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  308

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - MEIO AMBIENTE 

02.00.00  02.10.00  02.10.01  18.5410071.1141  4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  434

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1 – Poderão participar do certame, sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto desta 
licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Guapiara, cujo certificado esteja 
em vigor, assim como os documentos abaixo elencados ou no link: Documentos  necessários  para  CRF 
(Certificado de Registro de Fornecedores). 
 
5.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação, desde que apresentem a documentação que 
comprove o atendimento ao disposto no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Guapiara.  
 
5.2.1 - Será vedada a participação: 
 
5.2.1.1 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com todos os órgãos da Administração 
Pública, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
 
5.2.1.2 - De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 
Prefeitura do Município de Guapiara, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93; 
 
5.2.1.3 - Sob a forma de consórcio. 



 
  

 
 
 
 

 

5.2.1.4 - Empresas impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Prefeitura do Município de Guapiara e 
quaisquer de seus órgãos descentralizados; 
 
5.3 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), 
ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO IV – MODELO DE 
PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante 
munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato 
da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante. 
 
5.4 –Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 
porte, deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
5.4.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura 
Municipal de Guapiara.  
 
5.4.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 
5.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
5.4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 
 
5.4.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 
ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
 
5.4.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive créditos tributários relativos às 
contribuições sociais, previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1.991, expedida pela Secretaria de Receita Federal (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN); 
 
5.4.2.3.2 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Municipal 
de sua sede, referente a tributos mobiliários; 
 
5.4.2.4 - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;  
 
5.4.2.5 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, nos termos da 
Lei 12.440 de 07 de julho de 2.011 (Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho); 
 
5.4.2.6 - Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (Redação dada pela 
LC nº 155, de 2016). 
 
5.4.2.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; (Redação dada pela LC nº 155, de 2016). 
 
5.4.2.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (Redação dada pela LC nº 155, de 2016). 
 



 
  

 
 
 
 

 

5.4.2.6.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.4.2.6.2, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital; 
 
5.4.2.7 – Os licitantes estão dispensados de apresentar as certidões negativas relacionadas no sub-item  
 
5.4.2, na eventualidade das certidões negativas apresentadas para a emissão do C.R.C. – Certificado de 
Registro Cadastral estiverem em vigor na data da abertura do envelope de habilitação.  
 
5.4.3 - Qualificação Operacional (art. 30 da Lei 8.666/93) 
 
5.4.3.4 - Atestado(s) ou Certidão (ões) de Capacidade Técnico-Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, no(s) qual(ais) se indique(m) a 
execução de serviços similares e equivalentes ao objeto desta licitação com no mínimo 50% da quantidade 
pretendida, nos termos da Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

a.1) Estes atestados deverão conter, necessariamente, a especificação dos serviços executados, 
local e quantidades. 
a.2) Será admitido o somatório dos atestados para a comprovação da capacidade técnica da licitante. 

a) Certidão de registro de seu responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – 
CREA. 
b) Comprovação, através de Carteira de Trabalho e Previdência Social e Folha de Registro de 
Empregados, ou Contrato de Prestação de Serviços, ou de Contrato Social, este devidamente registrado 
no órgão competente, de que a licitante possui em seu quadro engenheiro civil, legalmente habilitado, 
ou, ainda, profissional devidamente habilitado para responsabilizar-se pelos serviços objeto da presente 
licitação conforme Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, do CONFEA – Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

 
5.4.4 – Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93) 
 
5.4.4.1 - Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual. Caso o licitante esteja em recuperação 
judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a 
homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 
 
 
5.4.5 - Declaração da licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
nos moldes do ANEXO VI. 
 
5.4.6 - Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que inexistem fatos 
impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgãos 
ou entidades pública, na forma do ANEXO VII – Declaração – Concordância com os Termos do Edital e da 
não ocorrência de fatos impeditivos à participação. 
 
 
5.4.7 - Da forma de apresentação dos documentos 
 
5.4.7.1 - Os licitantes ficam dispensados de apresentar os documentos elencados no item 5.4.2 na 
eventualidade de terem apresentados documentos análogos quando da emissão do C.R.C. – Certificado de 
Registro Cadastral e desde que referidos documentos estejam em vigor na data da abertura dos envelopes de 
habilitação.  
 
5.4.7.2 - Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar 
externamente os dizeres estipulados no item 1.2. 
 



 
  

 
 
 
 

 

5.4.7.3 - Os documentos deverão estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes. Na 
hipótese de não constar prazo de validade, serão aceitos como válidos os documentos expedidos até 90 
(noventa) dias imediatamente anteriores à data fixada para a apresentação dos envelopes. 
 
5.4.7.4 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, ou 
em cópia autenticada por cartório competente ou conferida por membro da Comissão de Licitação, exceto as 
certidões obtidas através da internet, as quais, no entanto, só terão validades após a verificação de sua emissão 
junto ao site do órgão emissor. 
 
5.4.7.5 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
 
5.4.7.5.1 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos 
itens 5.4.2 a 5.4.6. 
 
5.4.7.6 - Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste Edital. 
 
6 – DA PROPOSTA 
6.1 - Da Proposta de Preços: 
 
6.1.1 – O ANEXO III - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA FINANCEIRA, que acompanha 
este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 
 
6.1.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação obrigatória do preço mensal e global, em reais e por extenso; 
d) indicação do número do CNPJ; 
e) cargo do representante legal da empresa; 
f) e-mail institucional; 
g) e-mail pessoal. 
 
6.1.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotar, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação 
trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita, e entrega. 
 
6.1.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da 
proposta. 
 
6.1.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua apresentação. 
 
6.1.6 - A Proposta Financeira deverá ser acondicionada em envelope fechado, enunciando externamente os 
dizeres estipulados no subitem 1.2. 
 
7 – DO JULGAMENTO 
7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os 
membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão 
inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de 
habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento. 
 



 
  

 
 
 
 

 

7.1.1 - No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 
5.4.2.6.2, dando sequência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na 
documentação de regularidade fiscal e trabalhista.  
 
7.1.1.2 - A comissão poderá suspender a cessão se assim o entender necessário por tempo determinado para 
analise da documentação de Habilitação.    
 
7.1.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes 
do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de propostas às licitantes inabilitadas, 
cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de 
postular ou de recorrer nas fases subsequentes. 
 
7.1.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo 
julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório. 
 
7.1.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e obtenha a maior pontuação, 
conforme critérios estabelecidos no item 7.2 deste Edital. 
 
7.1.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do 
objeto; 
 
7.1.4.2 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor global de R$ 466.058,20 (quatrocentos 
e sessenta e seis mil cinquenta e oito reais e vinte centavos), desclassificando-se as propostas cujos preços 
os excedam ou sejam manifestamente inexequíveis (art. 40 X e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 
8.666/93). 
 
7.1.4.3 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das 
demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexequíveis (arts. 40, X e 48, II e 
parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.2 - Da Proposta de Preços 
 
7.2.1 - A avaliação das propostas de preços obedecerá ao seguinte critério de pontuação: 
 
7.2.2 - Serão desclassificadas as propostas de preços: 
 
a) Que não atendam às exigências deste ato convocatório; 
 
b) Com valor global superior ao estabelecido neste edital, conforme indicado no item 3.1 e no Anexo II – 
Termo de Referência deste Edital. 
 
c) Com preços manifestamente inexequíveis. 
 
7.3 - DO JULGAMENTO FINAL 
 
7.3.1.1 – Será considerada vencedora, o licitante que obter a maior desconto. 
7.4- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas 
de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput): 
 
7.4.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; (LC n° 123, art. 44, § 1º) 
 



 
  

 
 
 
 

 

7.4.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123, art. 45, inc. I) 
 
7.4.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória. 
 
7.4.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.2 deste edital, inserida em 
envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006 
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021 
RAZÃO SOCIAL da Micro ou Pequena Empresa 
 
7.4.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.4.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123, art. 45,  inc. III) 
 
7.4.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de 
cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite 
disposto no item 7.4.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II) 
 
7.4.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
7.4.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados 
os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123, art. 45, 
§ 1º) 
 
7.4.8 - Caso todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, §3º da Lei Federal nº 
8.666/93.  

8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja 
minuta integra este Edital como Anexo V; 
 
8.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico 
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis 
de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
 
8.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será 
notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 
8.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da 
contratação não se realizar; 
 



 
  

 
 
 
 

 

8.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data 
da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena 
de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 
 
8.2.1- Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 8.1.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro 
licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da 
contratação; 
 
8.2.2- Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e 
trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à 
assinatura do contrato, a regularidade fiscal e trabalhista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital; 
 
8.2.2.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração: 
 
a) A retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício 
do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno 
porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1; 
 
b) A revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º). 
 
8.3- A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, 
apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 
 
8.4 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 
 
8.5 - A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 
contrato, prorrogáveis na forma do art. 57, inciso IIº da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.6 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
8.7 - O foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP. 

9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
9.1 - Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições estabelecidas nos Anexos I e 
II deste edital e serão acompanhados e recebidos por preposto ou comissão de fiscalização designada pela 
Prefeitura Municipal de Guapiara. 
 
9.2 - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
9.3 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 
8.666/93). 



 
  

 
 
 
 

 

10 – DAS SANÇÕES 
10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 
inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.  
 
10.2 - O atraso injustificado na execução do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da 
Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida 
na seguinte proporção: 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 
 
10.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes 
penalidades: 
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 
inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 
 
10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
10.5 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da intimação do interessado.  
 
10.6 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

11 – DO PAGAMENTO 
11.1 - O(s) pagamento(s) dos valores contratados será(ão) efetuado(s), mensalmente, quando a prestação dos 
serviços, mediante apresentação dos relatórios dos serviços prestados no período e em conformidade com o 
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO e mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, 
assinada pelo(a) Secretário(a) responsável, onde deverão constar os serviços executados. 
 
11.2 - A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive 
ao INSS. 
 
11.2.1 - Deverá constar, obrigatoriamente na Nota Fiscal: “Tomada de Preço nº 06/2021” bem como o 
número do pedido de compra. 
 
11.3 -Considerando-se que o presente contrato configura prestação de serviços continuada ou parcelada, e 
diante do disposto na Constituição Federal, art. 195, § 3˚, na Lei 8.666/93, arts. 29, incisos III e IV, e 55, 
inciso XIII, na Lei 8.036/90, art. 27, “a”, na Lei 9.012/95,art. 2˚, e na Lei 8.212/91, art. 47, assim como no 
Enunciado TST 331; a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal ou documento 
similar, destinado à liquidação da prestação do serviço, sob sua exclusiva responsabilidade, e às suas expensas, 
a Certidão Negativa de Débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/); a Certidão Negativa de Débitos, junto ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS (https://www.sifge.caixa.gov.br/); e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, junto ao 
Tribunal Superior do Trabalho - TST (http://www.tst.jus.br/certidao). 
 
11.4 -Os pagamentos devidos pela CONTRATANTE dar-se-ão apenas e tão somente mediante a apresentação, 
sob a exclusiva responsabilidade e a expensas da CONTRATADA, de todos os documentos mencionados no 
item anterior. 



 
  

 
 
 
 

 

 
11.5 - A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação, pela empresa proponente vencedora, das 
Certidões exigidas no Item 11.3 do Edital. 

12 – DAS INFORMAÇÕES 
12.1 - A Prefeitura Municipal de Guapiara prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos 
interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h30, no Paço 
Municipal, ou pelo telefone (15) 35471142 / 35471148 Ramal 37. 
 
12.2 - Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com 
cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato 
convocatório. 
 
12.3 – Obtenção deste Edital e seus Anexos poderão ser feitas pelo site da Prefeitura Municipal de Guapiara – 
www.guapiara.sp.gov.br pelo link “COMPRAS”. 

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A Prefeitura Municipal de Guapiara poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos 
termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.2 - As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e 
protocolizadas no Setor de protocolos da Prefeitura Municipal de Guapiara; 
 
13.2.1 - Com antecedência superior a três dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta Tomada de 
Preço, para os licitantes este prazo é de dois dias úteis. 
 
13.2.2- Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data 
para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
13.3 - Os recursos administrativos serão dirigidos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Guapiara, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Departamento de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Guapiara, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 
8.666/93. 
 
13.3.1 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-
se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.4 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação 
incondicional do presente Edital e seus Anexos. 
 
13.5 - Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, no 
Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber publicada no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo. 
 

Guapiara SP, 25 de Novembro de 2021. 
 
 
 

 
JOSÉ MATHEUS RODOLFO FREITAS 

Prefeito Municipal 



 
  

 
 
 
 

 

 
Tomada de Preço nº 06/2021 

 
ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO BÁSICO 
 
I. OBJETO 
Constitui o objeto do presente Termo de Referência para a contratação de Fornecimento e 
Instalação de Unidade Sanitária Individual (USI), para tratamento de esgoto unifamiliar em 
comunidades isoladas. 
II. OBJETIVO 
Com a instituição do Programa Estadual Água é Vida, deliberado pelo Governador ao final de 2011, 
foram firmados convênios entre Prefeituras e o Estado, visando o esgotamento sanitário para 
pequenas comunidades rurais isoladas (e quando for o caso alguns núcleos urbanos isolados) 
melhorando assim a qualidade de vida da população e elevando o índice de tratamento de esgotos nos 
municípios.  
Tais comunidades isoladas situam-se distantes dos sistemas coletivos de esgotos existentes nas sedes 
municipais e, portanto, torna-se viável a instalação do sistema de tratamento in loco.  
As comunidades contempladas apresentam residências distantes umas das outras, inviabilizando a 
execução de rede e instalação de um sistema coletivo de tratamento. Desse modo, buscam-se 
sistemas individuais e de operação simplificada propiciando uma solução adequada de saneamento à 
realidade local. 
O objetivo desta contratação é a aquisição e instalação de sistemas de tratamento de esgotos de 
pequena capacidade, individuais e unifamiliares para comunidades isoladas. 
 
III. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - FORNECIMENTO 
UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL – USI 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
1. OBJETIVO 
 
Com a instituição do Programa Estadual Água é Vida, deliberado pelo Governador ao final de 2011, 
foram firmados convênios entre Prefeituras e o Estado visando o esgotamento sanitário para 
pequenas comunidades rurais isoladas (e quando for o caso, alguns núcleos urbanos isolados) 
melhorando assim a qualidade de vida da população e elevando o índice de tratamento de esgotos nos 
municípios.  
Tais comunidades isoladas situam-se distantes dos sistemas coletivos de esgotos existentes nas sedes 
municipais. As comunidades contempladas apresentam residências distantes umas das outras, 
inviabilizando a execução de rede e instalação de um sistema coletivo de tratamento. Desse modo, 
buscam-se sistemas individuais e de operação simplificada propiciando uma solução adequada de 
saneamento à realidade local. 
 
2. UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL – USI 
A Unidade Sanitária Individual é destinada ao tratamento de esgotos domésticos e à disposição do 
efluente tratado, composta de tanque séptico e unidades complementares de tratamento. 



 
  

 
 
 
 

 

 
2.1. Tipos de USIs 
 
As USIs serão denominadas Tipo I ou Tipo II, conforme sua configuração: 
 
Tipo I: composto por caixa de inspeção, caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbio com 
tubulação de saída de biogás (acima da altura da residência). Esse sistema será aplicado em locais 
onde o lençol freático encontra-se em nível elevado, e haja um córrego próximo para o lançamento 
do efluente tratado. 
 
Tipo II: composto por caixa de inspeção, caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro. Esse sistema 
será aplicado em locais onde o solo seja adequado para infiltração do efluente tratado. 
 
 
Tipo I Caixa de inspeção Caixa de gordura Fossa séptica Filtro anaeróbio 
Tipo II Caixa de inspeção Caixa de gordura Fossa séptica Sumidouro 
 
2.2. Dimensionamento dos componentes da USI 
 
Todos os componentes deverão atender ao especificado nas seguintes Normas Brasileiras ou nas 
Normas Técnicas da Sabesp: 
- NBR 7.229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 
- NBR 8.160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 
- NBR 8.890/07 – Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – 
Requisitos e métodos de ensaios; 
- NBR 12.209/92 - Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos 
sanitários; 
- NBR 13.969/97 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 
efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 
- Norma Técnica Sabesp NTS 044 – Tubos pré-moldados de concreto para poços de visita e de 
inspeção; 
- Norma Técnica Sabesp NTS 234 – Poço de visita e de inspeção em material plástico. 
 

I. Caixa de inspeção 
 
O dimensionamento da caixa de inspeção deve atender o estabelecido na NBR 8.160/99: 
- possuir tampa de fácil remoção e perfeita vedação; 
- profundidade máxima de 1,00 m; 
- base quadrada ou retangular, de lado interno, mínimo de 0,60 m, ou base cilíndrica com diâmetro 
mínimo de 0,60 m. 
 

II. Caixa de gordura 
 
A caixa de gordura será do tipo “pequena” (CGP), atendendo ao que preconiza a NBR 8.160/99, 
cujas características seguem: 
- impermeável, resistente ao ataque pelo esgoto, fechada hermeticamente; 
- diâmetro interno mínimo: 0,30 m; 
- parte submersa do septo: 0,20 m; 
- capacidade de retenção mínima : 18 L; 



 
  

 
 
 
 

 

- diâmetro nominal da tubulação de saída: DN 75. 
 

III. Fossa séptica 
 
a) Volume mínimo útil mínimo de 1.990,00 litros, prevendo-se família de “baixo padrão”, com 
até seis moradores, temperatura entre 10 e 20°C, limpeza anual do tanque e tempo de detenção de 1 
dia. 
 
b)  Dimensões 
- formato : cilíndrico ou retangular 
- diâmetro/lado interno mínimo: 1,10 m 
- profundidade útil mínima: 1,20 m 
- altura máxima dos anéis, no caso de fabricação em concreto: 0,50 ± 0,10 m  
 
As dimensões acima são as dimensões mínimas a serem respeitadas. A dimensão final a ser proposta 
deve assegurar o volume mínimo de 1.990,00 L , assim como os demais critérios apresentados na 
NBR 7.229/93. 
 
c) Espessura  
 
A espessura é definida em função do material de fabricação: 
 
- Concreto armado moldado no local: 8 a 10 cm de espessura, cujos requisitos encontram-se no 
Anexo I; 
 
- Plástico reforçado em fibra de vidro (PRFV): ≥ 4,0 mm; 
 
- Polietileno (PE): ≥ 6,0 mm. 
 
d) Identificação da Fossa 
 
- placa visível constando nome do fabricante, data de fabricação, “Construído em conformidade com 
a NBR 7.229/93”, “Temperatura de referência: 10 a 20°C”, temperatura ambiente, volume útil, 
“Número de contribuintes admissível: 6 (seis), Intervalo de limpeza: 1 ano”. 
 
e) Dispositivos 
 
Os dispositivos de entrada e saída devem estar dispostos conforme NBR 7.229/93, de tal modo que 
não haja “curto circuito”. 
Deve ser provido de abertura/compartimento para inspeção do tanque e de tal forma a permitir o 
acesso de tubulação para remoção de lodo e escuma acumulados, bem como a desobstrução dos 
dispositivos internos. 
 

IV. Filtro anaeróbio de fluxo ascendente 
 
a) Volume mínimo do leito 
 
De acordo com a NBR 13.969/97, o volume do leito filtrante do filtro anaeróbio de fluxo ascendente 
deve ser, no mínimo, de 1.000,00 L, considerando-se as premissas adotadas e temperatura média do 



 
  

 
 
 
 

 

mês mais frio < 15°C. O material do leito filtrante deve seguir as diretrizes contidas na NBR 
13.969/97. 
 
      
b) Dimensões 
 
As dimensões dos filtros anaeróbios de fluxo ascendente deverão atender ao que preconiza a NBR 
13.969/97, estando de acordo com esta especificação técnica. 
 
- Formato: cilíndrico ou retangular 
- Diâmetro/lado interno mínimo: 1,20 m, 
- Volume mínimo do leito filtrante: 1.000 L 
- Altura total do filtro anaeróbio mínimo: 1,40 m. 
 
As dimensões acima são as dimensões mínimas a serem respeitadas. A dimensão final a ser proposta 
deve assegurar o volume mínimo de leito filtrante, altura do fundo falso, altura de líquido acima 
do leito filtrante e vão livre, assim como os demais critérios apresentados na NBR 13.969/97. 
 
c) Espessura 
 
A espessura é definida em função do material de fabricação: 
 
- Concreto armado: 8,0 a 10,0 cm (demais requisitos estão no Anexo I); 
- PRFV ≥ 4,0 mm; 
- PE ≥ 6,0 mm. 
 
d) Componentes: 
 
- Tubulação de saída de gás 
O gás gerado no processo será desviado para a atmosfera, acima da altura das residências. O diâmetro 
mínimo de 2”. 
 
- Tubo-guia para limpeza 
O tubo-guia permite a limpeza do filtro em caso de obstrução, através de sucção do lodo ou jato de 
água. O diâmetro do tubo-guia é de 200mm. 
 
 - Fundo-falso 
O fundo-falso deverá apresentar furos de 2,5 cm. 
 
e) Identificação 
O tanque terá uma placa visível de identificação a ser colocada na tampa, constando nome do 
fabricante, data de fabricação, “Construído em conformidade com a NBR 13.969/97”, Volume útil, 
“Nº de contribuintes admissível: 6 (seis)”. 
 

V. Sumidouro 
 
O sumidouro terá cobertura de modo a promover a segurança dos moradores. Será construído no 
mínimo 01 (um) sumidouro, com uma área de infiltração mínima de 6,7 m2. Suas dimensões 
devem atender a NBR 13.969/97 com base numa taxa de percolação do solo média de 200 min./m. 



 
  

 
 
 
 

 

 
a) Dimensões 
 
A característica dos sumidouros deverá atender ao que preconiza a NBR 13.969/97, estando de 
acordo com esta especificação técnica sendo: 
 
- formato: cilíndrico ou retangular 
- diâmetro/lado interno mínimo: 0,30 m 
- altura máxima dos anéis, no caso circular e fabricação em concreto: 0,50 ± 0,10 m 
- elemento filtrante: brita ou outro elemento de acordo com a norma NBR 13.969/97 
- cobertura permeável: tela fina, manta geotextil e outros de acordo com NBR 13.969/97. 
 
As dimensões acima são as dimensões mínimas a serem respeitadas. A dimensão final a ser proposta 
deve assegurar a área de infiltração mínima de 6,7 m2, assim como os demais critérios 
apresentados na NBR 13.969/97 
 
b) Espessura 
 
A espessura da parede depende do material de fabricação: 
 
- Concreto armado: 8,0 a 10,0 cm (demais requisitos estão no Anexo I); 
- PRFV: ≥4,0 mm; 
- PE: ≥ 6,0 mm. 
 
2.3. Material dos Componentes da USI 
 
O material utilizado na fabricação dos componentes da USI será: 
a) Concreto armado ou 
b) Plástico: polietileno (PE) ou plástico reforçado em fibra de vidro ou concreto (PRFV). 
 
O material de fabricação deve conferir resistência mecânica adequada às pressões à qual cada 
componente será submetido, e resistência ao ataque químico de substâncias presentes no esgoto 
afluente ou geradas no processo de digestão. 
Com o intuito de promover a segurança dos moradores, para todos os equipamentos serão fornecidas 
tampas metálicas, ou em PRFV, ou PE. 
 
 
3. MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 
 
A operação do sistema será efetuada pelo morador, portanto deve ser simples e de poucas manobras. 
A execução de algumas ações como retirada de lodo do tanque e manutenções em geral devem 
apresentar baixa frequência e segurança ao operador.  
Dentre as informações mínimas que deverão constar no Manual de Instalação e Operação do 
sistema estão: 
a) acondicionamento adequado das caixas, tanques e sumidouros para posterior instalação; 
b) modo de instalação: 
 - preparação do solo,  
 - orientação para instalação da caixa de inspeção, caixa de gordura, fossa séptica, filtro 
anaeróbio e construção/instalação do sumidouro, 



 
  

 
 
 
 

 

- orientação para instalação de base de concreto, 
 - procedimento para conexão entre os componentes da USI, 
 - características dos materiais de enchimento do filtro anaeróbio e sumidouro, atendendo à 
NBR 13.969/97, 
 - procedimento para execução do teste de estanqueidade, 
 - croqui do sistema. 
c) operação do sistema: 
- cuidados com os despejos descarregados no sistema, 
- objetivo de cada componente, 
- procedimento para limpeza dos componentes (caixa de gordura, fossa séptica, do filtro anaeróbio ou 
sumidouro), 
- frequência de limpeza do sistema, 
- manobras de desobstrução de linhas, 
- solução de problemas como, por exemplo, geração de odor e baixa eficiência. 
- procedimento para troca de peças, rupturas e outras manutenções.  

ANEXO I 
 
Requisitos para unidades em concreto armado 
 
1. Materiais 
 
1.1. Cimentos 
Todo cimento a ser utilizado deve atender à especificação da NBR 5737. 
Serão rejeitados, independentes de ensaios de laboratório, todo e qualquer cimento que indicarem 
sinais de hidratação, ou que estão acondicionados em sacos que estejam manchados, úmidos ou 
avariados. 
Não deve ser utilizado cimento cuja temperatura exceda a 30ºC. 
1.2. Agregados 
Os agregados devem atender à especificação da NBR 7211. 
Os agregados devem ser estocados de forma a evitar a contaminação e mistura dos materiais 
diferentes, observando-se: 
- estocar agregados na parte mais alta do terreno, para evitar empoçamento / acumulo de água de 
chuva; 
- estocar agregados sobre solo firme e limpo, ou sobre uma base de concreto magro; 
- manter a areia e agregados graúdos de dimensão máxima diferentes, separados por divisões de 
madeira, por blocos de concreto, ou por outro sistema que impeça mistura do material. 
A dimensão característica máxima do agregado utilizado no concreto deve ser inferior ao cobrimento 
mínimo da armadura e ao menor espaçamento entre as barras ou fios. 
1.3. Água de amassamento 
A água a ser utilizada no preparo do concreto e em sua cura deve atender ao disposto na norma NM 
137. 
1.4. Aditivos 
O uso de aditivos está sujeito à aprovação prévia pela fiscalização e suas características devem 
atender ao disposto na NBR 11768. 
Os aditivos não devem apresentar teor de cloreto superior a 0,15%, determinado conforme ASTM C 
1218. 



 
  

 
 
 
 

 

Os aditivos devem ser armazenados em local abrigado das intempéries, umidade e calor, por período 
não superior a seis meses. 
1.5. Aço 
As barras de aço devem atender à especificação NBR 7480 ou NBR 7481. Os lotes devem ter 
homogeneidade quanto às suas características geométricas e apresentarem-se sem defeitos, tais como 
bolhas e fissuras. 
Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e oxidação, apresentando 
redução de seção. 
Ao armazenar o aço deve-se protegê-lo do contato direto com o solo, apoiando-o sobre uma camada 
de brita ou sobre vigas de madeira transversais aos feixes. Recomenda-se cobrir com plástico ou lona, 
protegendo-o da umidade e de ataque de agentes agressivos. 
As emendas só serão permitidas se estiverem conforme as NBR 8548 e NBR 6118. 
O espaçamento entre as barras ou fios de aço e seu diâmetro devem estar de acordo com o projeto 
estrutural do tubo apresentado pelo fabricante. 
A disposição das armaduras dentro da forma deve ser tal que impeça sua movimentação durante os 
processos de lançamento e adensamento do concreto na forma. 
 
2. CONCRETO 
 
2.1. Dosagem do concreto 
As proporções dos materiais constituintes do concreto devem corresponder a um traço aprovado pela 
fiscalização e com as seguintes características: 
- Em função dos equipamentos disponíveis para mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura, 
produza um concreto endurecido que atenda as exigências desta norma. 
- Apresente consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³. 
- Apresente relação máxima água/cimento de 0,50 L/kg. 
- Que atenda aos critérios de durabilidade face ao ataque de agentes agressivos. 
Obs.: Sempre que houver alteração dos materiais constituintes do concreto deve ser estudado um 
novo traço que atenda ao disposto neste item. 
2.2. Qualidade do concreto 
Para assegurar a qualidade do concreto endurecido, a mistura, transporte, lançamento e cura do 
concreto fresco devem estar de acordo com o disposto na NBR 12655. 
2.3. Formas para o concreto 
As formas devem ser estanques e adaptar-se ao formato e dimensões das peças pré-moldadas, 
respeitando-se as tolerâncias especificadas no projeto. 
As formas podem ser fabricadas em aço, chapas metálicas, ou outro material, desde que não se 
deformem quando submetidas aos esforços de lançamento e adensamento desforma do concreto 
sejam inertes ao contato com este e propiciem um acabamento liso, homogêneo e sem manchas no 
tubo. 
O projeto e a execução das formas devem propiciar uma fácil desmoldagem, sem danificar os 
elementos concretados, prevendo-se para tal, ângulos de saída e livre remoção das laterais e dos 
cantos. 
No caso em que as superfícies das formas sejam tratadas com produtos antiaderentes, destinados a 
facilitar a desmoldagem, esse tratamento deve ser feito antes da colocação da armadura. Os produtos 
empregados não devem exercer nenhuma ação química sobre o concreto fresco ou endurecido nem 
devem deixar resíduos prejudiciais na superfície. 
As formas devem ser cuidadosamente limpas antes de cada utilização. 
 
3. TUBOS DE CONCRETO 



 
  

 
 
 
 

 

Os tubos de concreto devem ser produzidos na forma de tubos de seção circular do tipo ponta e bolsa 
com junta elástica (tabela 1). 
 
3.1. Dimensões 
Os tubos devem apresentar as seguintes dimensões: 
- Diâmetro Nominal (DN): 600, 1000 e 1200. 
- Comprimento útil mínimo: 500. 
As demais dimensões, como por exemplo, espessura da parede, comprimento, etc. devem, juntamente 
com o detalhamento da armadura, fazer parte do projeto a ser apresentado pelo fabricante para 
aprovação. 
Todas as dimensões devem apresentar a uniformidade exigida nesta norma. 
 

Tabela 1 – Dimensões dos tubos 

 Diâmetro 
Nominal 

(DN) 

Comprimento 
mínimo 

do tubo (A) (mm) 

Espessura 
mínima 

da parede 
(mm) 

Comprimento 
mínimo da 

bolsa do tubo 
(mm) 

Folga 
máxima (*) 

(mm) 

600 
500 

60 75 20 
1000 80 80 20 
1200 96 90 25 

(*) Distância entre a superfície externa da ponta do tubo e a superfície interna da bolsa do tubo 
contíguo. 
 
3.2. Acabamento da superfície 
As superfícies externas e internas dos tubos devem ser regulares e homogêneas, não devendo 
apresentar falhas e anomalias significativas. 
3.3 Cobrimento da armadura 
A armadura inserida no tubo deve apresentar cobrimento mínimo de 20 mm na face externa e 30 mm 
na face interna (em contato com o esgoto). 
3.4. Desforma 
Enquanto não atingir o endurecimento satisfatório e resistência mínima, o concreto deve ser 
protegido contra agentes prejudiciais, tais como: mudanças bruscas de temperatura, secagem 
prematura, chuva forte, agentes químicos bem como choque e vibrações que possam produzir 
fissuração (às vezes imperceptíveis) ou prejudicar a sua aderência à armadura. 
3.5. Cura 
Para evitar o aparecimento de fissuras por secagem indevida e/ou acelerar o endurecimento e 
resistência do concreto, deve-se adotar um dos tipos de cura relacionados a seguir: 
3.5.1. Cura normal 
A proteção contra a secagem prematura deve ser feita, mantendo-se umedecida a superfície ou 
protegendo-a com uma película impermeável (aprovada pela fiscalização) durante o tempo necessário 
à hidratação adequada, levando-se em conta a natureza do cimento e as condições do meio ao qual 
está exposto o tubo (umidade e temperatura). 
3.5.2. Cura acelerada 
O endurecimento do concreto pode ser antecipado por meio de tratamento térmico. 
No tratamento térmico, a superfície do concreto deve ser protegida contra a secagem, mantendo-a 
umedecida ou protegendo-a com uma camada impermeável, de maneira a minimizar a perda de água 
do concreto em função da alta temperatura. 



 
  

 
 
 
 

 

O controle do tratamento térmico envolve o tempo de espera entre o fim da concretagem e o início da 
aplicação do calor, a velocidade máxima da elevação da temperatura, a temperatura máxima, o tempo 
de aplicação do calor e o esfriamento. 
As condições de cada uma dessas fases devem ser criteriosamente estabelecidas através de ensaios 
experimentais, levando-se em conta os tipos de aglomerantes, agregados e aditivos utilizados, as 
condições do ambiente externo, o fator água/cimento, assim como a resistência mecânica a ser 
atingida pelo concreto por ocasião da desmoldagem, do manuseio e transporte, da montagem e em 
uso. 
Outros processos de cura só devem ser utilizados após aprovação da fiscalização, que para tanto deve 
basear-se em estudos e testes realizados que comprovem que o processo não é prejudicial à qualidade 
final do concreto endurecido. 
A utilização de aditivos aceleradores de pega só deve ser aprovada pela fiscalização se atender a 
normas específicas e comprovadamente os aditivos não prejudicarem a durabilidade do concreto e de 
sua armadura. 
3.6. Retoques 
Não é permitido, em nenhuma fase do processo de fabricação, que os tubos recebam qualquer tipo de 
retoque, independentemente de seu objetivo. 
Reparos superficiais só serão admitidos nos casos descritos no 4.1. Exame visual. 
3.7. Classe de resistência 
Os tubos devem ser fabricados com a classe de resistência EA2, conforme NBR 8890. 
3.8. Manuseio, Transporte e Armazenamento 
O manuseio, transporte e armazenamento de tubos devem ser conforme manual do fabricante. 
 
4. REQUISITOS MÍNIMOS 
Os tubos de concreto, quando de sua fabricação, devem apresentar os requisitos constantes dos itens 
abaixo: 
 
4.1. Exame visual 
Devem constar as identificações previstas no item 3.7. Classe de resistência desta norma. 
As superfícies dos tubos de concreto devem apresentar-se lisas e homogêneas. São admitidas bolhas 
ou furos com diâmetro inferior ou igual a 10 mm e com profundidade inferior ou igual a 5 mm. 
Qualquer outra falha não descrita anteriormente ocasionará na reprovação da peça. 
4.2. Exame dimensional 
Os tubos de concreto devem apresentar as seguintes especificações: 
a) Geometria: tubo com eixo retilíneo e perpendicular aos planos das extremidades. 
b) Comprimento útil: a diferença máxima em relação ao comprimento declarado é de 
10 mm para menos e 25 mm para mais. 
c) Diâmetro interno: não deve diferir em mais que 1% do diâmetro nominal. 
d) Espessura da parede: não deve diferir em mais que 5% da espessura declarada e nem ser inferior 
em mais de 5 mm do valor especificado na tabela 1 desta norma. 
Para execução destas verificações, deve ser utilizado instrumento de medida confiável e em bom 
estado de conservação. 
4.3. Absorção de água pelo concreto 
O concreto utilizado na fabricação dos tubos deve apresentar um valor de absorção de água máxima 
de 6%. 
4.4. Cobrimento da armadura 
Deve atender a um valor mínimo de 30 mm para a face interna e 20 mm para a face externa do tubo. 
É permitida uma variação máxima de 3 mm para menos e 10 mm para mais em ambas as faces. 



 
  

 
 
 
 

 

Esta verificação deve ser realizada nos três tubos utilizados no ensaio de compressão diametral, 
através de ensaios não destrutivos (por exemplo, pacômetro) ou através de cuidadosa escarificação 
(marreta e ponteiro) até que se descubra a armadura e se possa medir o comprimento com trena ou 
aparelho de medida similar. 
 
 
IV. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - INSTALAÇÃO  
 
1. OBJETO 
 
Constitui o objeto desta Especificação Técnica a Instalação de Unidade Sanitária Individual (USI) 
para tratamento de esgoto unifamiliar em comunidades isoladas. 
 
2. OBJETIVO 
 
Com a instituição do Programa Estadual Água é Vida, deliberado pelo Governador ao final de 2011, 
foram firmados convênios entre Prefeituras e o Estado visando o esgotamento sanitário para 
pequenas comunidades rurais isoladas (e quando for o caso, alguns núcleos urbanos isolados) 
melhorando assim a qualidade de vida da população e elevando o índice de tratamento de esgotos nos 
municípios.  
Tais comunidades isoladas situam-se distantes dos sistemas coletivos de esgotos existentes nas sedes 
municipais. As comunidades contempladas apresentam residências distantes umas das outras, 
inviabilizando a execução de rede e instalação de um sistema coletivo de tratamento. Desse modo, 
buscam-se sistemas individuais e de operação simplificada propiciando uma solução adequada de 
saneamento à realidade local. 
 
3. UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL – USI 
 
A Unidade Sanitária Individual é destinada ao tratamento de esgotos domésticos e à disposição do 
efluente tratado, composta de tanque séptico e unidades complementares de tratamento. 
Os componentes da USI deverão ser instalados de forma que não haja infiltração de água externa e 
nem vazamentos. 
A qualidade da água deve ser assegurada pelo tratamento adequado do esgoto doméstico, sem 
comprometer o uso dado a esta. 
 
As USIs serão denominadas Tipo I ou Tipo II, conforme sua configuração: 
 
Tipo I: composto por caixa de inspeção, caixa de gordura, fossa séptica e filtro anaeróbio com 
tubulação de saída de biogás (acima da altura da residência). Esse sistema será aplicado em locais 
onde o lençol freático encontra-se em nível elevado, e haja um córrego próximo para o lançamento 
do efluente tratado. 
 
Tipo II: composto por caixa de inspeção, caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro. Esse sistema 
será aplicado em locais onde o solo seja adequado para infiltração do efluente tratado. 
 
 
Tipo I Caixa de inspeção Caixa de gordura Fossa séptica Filtro anaeróbio 
Tipo II Caixa de inspeção Caixa de gordura Fossa séptica Sumidouro 
 



 
  

 
 
 
 

 

4. INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DA USI 
 
Todos os componentes deverão ser instalados conforme preconiza as Normas Brasileiras ou nas 
Normas Técnicas da Sabesp especificadas e seguindo as orientações do fabricante. 
 
- NBR 7.229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 
- NBR 8.160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 
- NBR 8.890/07 – Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – 
Requisitos e métodos de ensaios; 
- NBR 12.209/92 - Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos 
sanitários; 
- NBR 13.969/97 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 
efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 
- Norma Técnica Sabesp NTS 044 – Tubos pré-moldados de concreto para poços de visita e de 
inspeção; 
- Norma Técnica Sabesp NTS 234 – Poço de visita e de inspeção em material plástico. 
 
Todas as conexões serão em PVC, com diâmetros e comprimentos adequados para interligação entre 
os sistemas e de acordo com o Manual de Instalação e Operação do fabricante 
 

VI. Caixa de inspeção e caixa de gordura 
 
A instalação da caixa de inspeção tem como objetivo permitir a inspeção do esgoto afluente ao 
sistema e a execução da coleta de amostra de esgoto afluente. A caixa de gordura tem a função de 
evitar a passagem e impregnação de gordura, proveniente principalmente dos resíduos de cozinha, no 
material filtrante do filtro anaeróbio. A instalação será em local adequado e de acordo com o Manual 
de Instalação e Operação do fabricante 
 

VII. Fossa séptica 
 
a) Instalação: deve atender a NBR 7.229/93 no que diz respeito às distâncias mínimas: 
- 1,5 m de construções, limites de terreno, sumidouros; 
- 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água; 
- 15,0 m de poços e de corpos d’água de qualquer natureza. 
 
Deverá ser assegurada a estabilidade do tanque, e quando necessário, instalar anel de concreto de 
acordo com Manual de Instalação e Operação do fabricante 
 
b) Estanqueidade: o teste deve ser realizado após 24h de alimentado, havendo variação de nível de 
água da geratriz inferior do tubo de saída inferior a 3% da altura útil (NBR 7.229/93, item 6.1.2). 
 
 

VIII. Filtro anaeróbio de fluxo ascendente 
 
a) Material filtrante 
 
O material filtrante a ser inserido no filtro será brita de nº 4 ou nº 5, com as dimensões mais 
uniformes possíveis. Não deve ser permitida a mistura de pedras com dimensões distintas, a não ser 
em camadas separadas, para não causar obstrução precoce do filtro. As britas podem ser substituídas 



 
  

 
 
 
 

 

por material em plástico com área superficial equivalente. O volume mínimo será de 1.000 L e de 
acordo com Manual de Instalação e Operação do fabricante. 
 
b) Tubulação de saída de gás 
 
O gás gerado no processo será desviado para a atmosfera, acima da altura das residências através de 
tubo em PVC. Caso a altura seja superior a 2,0 m, o tubo deverá ser sustentado por base fixada no 
chão ou na parede. 
 

IX. Sumidouro 
 
A instalação do sumidouro deverá atender aos critérios definidos na NBR 13.969/97, entre eles: 
- Distância entre o fundo do sumidouro e o nível máximo do lençol freático: > 1,50 m, 
- Altura de material filtrante: > 0,30m. 
Desse modo, o volume de material filtrante colocado no sumidouro será determinado pelo fabricante. 
- Elemento filtrante aprovado pela SABESP 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a. Acatar a todas as regras e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE para a 
execução dos serviços. 
 
b. Manter equipe de assistência técnica para atendimento à comunidade, caso algum problema 
seja detectado pelo prazo mínimo de l2 (doze) meses.. 
 
c. Garantir o fornecimento de EPI e cumprimento das normas de segurança na execução da obra 
 
d. Informar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer irregularidade ocorrida com 
relação à obra. 
 
e. Arcar com os custos indiretos de administração, impostos, taxas (BDI), inclusive ART 
(apresentar), obrigações previdenciárias e trabalhistas, equipamentos, ferramentas. 
 
f. Responsabilizar-se pelo transporte de pessoal, equipamentos e materiais, bem como o destino 
do entulho ou remoção de material. 
 
g. Os empregados da Contratada que estiverem prestando serviços deverão apresentar-se usando 
os EPI’s necessários à função, qualificados e treinados para as tarefas, de modo a atender 
eficientemente as atividades previstas neste expediente, especial atenção para boas práticas, a 
redução e desperdício de materiais. 
 
h. A contratada deverá manter o local limpo e protegido de maneira a evitar acidentes. 
 
i. A contratada garantirá o fornecimento dos materiais, e os serviços para instalações das 
Unidades Sanitárias, conforme legislação vigente  
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 



 
  

 
 
 
 

 

a. Fornecer todas as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto e execução da 
obra. 
 
b. Liberar e indicara área destinada à obra, mantendo-a livre e isenta de riscos a outros 
moradores e crianças com instalação de sinalização, escoramento e outros. 
 
c. Determinar, quando for o caso, a área para implantação do canteiro de obras cujos custos são 
de responsabilidade da contratada. 
 
d. Obter autorização por escrito do morador / proprietário do imóvel para as obras desta 
Especificação Técnica. 
 
 
7. REQUISITOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 
 
A CONTRATADA deve efetuar planejamento para execução dos serviços, bem como o 
dimensionamento e alocação de recursos, e apresentar à Fiscalização, para aprovação antes do início 
dos serviços, os documentos aplicáveis. 

A CONTRATADA deve atender aos requisitos de NR-4, (dimensionamento dos SESMT, quadro 
2), sendo que todos os custos decorrentes devem estar inclusos nos preços dos serviços. 

A CONTRATADA deve manter o seu pessoal treinado, em especial, nos aspectos relacionados a: 

- Uso correto dos EPIs e EPCs; 
- Hábitos de higiene; 
- Eliminação de atos inseguros; 
- Proteção ambiental, não permitindo a ocorrência de agressões ao meio ambiente; 
- Promoção da integridade física de equipamentos, instalações e pessoas. 
 
 
 Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete  
QUINTO TERMO DE ADITAMENTO ‐ Processo SSRH nº 730/2011, SPDOC 1447421/2018, NIS 2138243,  
Convênio Água é Vida nº 11/2012 

Fase  Comunidade Bairro  Unidade   Valor Unitário   Valor Total 

2  Bairro Paes  51                 4.076,26                   207.889,26  

   Bairro do PIca ‐Pau  19                 4.076,26                      77.448,94  

   Sub Total  70                      285.338,20  
 
 

Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete –  
QUINTO TERMO DE ADITAMENTO ‐  Processo SSRH nº 1207/2013, SPDOC 144123/2018, NIS 2140858,  
Convênio Água é Vida nº 06/2013) 

Fase  Comunidade Bairro  Unidade   Valor Unitario   Valor Total 

2  Capela do Alto  48                 3.765,00                   180.720,00  

   Sub Total  48                      180.720,00  
 

VALOR TOTAL GERAL                  466.058,20  

 



 
  

 
 
 
 

 

 
PLANILHA ORÇAMENTARIA  
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SPDOC 1447421/2018, NIS 2138243, Convênio Água é Vida nº 11/2012 

Fase  Comunidade Bairro  Unidade  Valor Unitário    Valor Total  

2  Bairro Paes  51                 4.076,26                    207.889,26  

   Bairro do PIca ‐Pau  19                 4.076,26                       77.448,94  

   Sub Total  70                      285.338,20  
 

Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete – QUINTO TERMO DE ADITAMENTO ‐  Processo SSRH nº 
1207/2013, SPDOC 144123/2018, NIS 2140858, Convênio Água é Vida nº 06/2013) 

Fase  Comunidade Bairro  Unidade   Valor Unitario    Valor Total  

2  Capela do Alto  48                 3.765,00                   180.720,00  

   Sub Total  48                      180.720,00  
 

VALOR TOTAL GERAL                  466.058,20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 

 

 
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
 
Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete – QUINTO TERMO DE ADITAMENTO ‐ Processo SSRH nº 730/2011, 
SPDOC 1447421/2018, NIS 2138243, Convênio Água é Vida nº 11/2012 

Fase  Comunidade Bairro  Unidade Prazo  de Execução  Etapa 

2  Bairro Paes  40  5 meses  8ª Etapa 

Bairro Paes  11  4 meses  7ª Etapa 

   Bairro do PIca ‐Pau  19  4 meses  7ª Etapa 

   Sub Total  70 
 
 
 

Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete – QUINTO TERMO DE ADITAMENTO ‐  Processo SSRH nº 
1207/2013, SPDOC 144123/2018, NIS 2140858, Convênio Água é Vida nº 06/2013) 

Fase  Comunidade Bairro  Unidade  Prazo  de Execução Etapa 

2  Capela do Alto  48  5 meses  7ª Etapa 

   Sub Total  48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 

PLANO DE TRABALHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

W
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIFNTE

____

CHEFIA DE GABINETE

7,

São Paulo,A de agosto de 2021.

OF. SIMA CG N° 0 7 5 /202 1

REF. : Convênio Água é Vida n° 11/2012

Senhor Prefeito,

Tenho a grata satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade,
encaminhar a Vossa Senhoria, uma via do 5° Termô de Convênio "Água
é Vida", celebrado corn o Governo do Estado de São Paulo, por

intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e o

Município de Guapiara.

Aproveito o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e

distinta consideração.

VATE$MJTONIO DA ROCHA

2iÇefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ MATHEUS RODOLFO DE FREITAS

Prefeito Municipal de Guapiara
Rua Egídio Seabra do Amaral, 260 - Centro

Guapiara -SP
CEP 18.3 10-000

CSAN/ALPN

Av Prof. Frederico Hermann Junior, 345 -4 andar - 05.459-O 10- São Paulo - SP

Telefone: (11)3133-4177



:1
GOVERNO DO ESTADO DEsÃo PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE SANEAMENTO

Processo SSRH ri2 730/2011

SPDOC 1447421/2018 -

CONVNIO SSRH ri2 11/2012

MS 2138243

PROGRAMA ÁGUA É VIDA

Quinto TERMO DE ADITAMENTO ao convênio

$SRK n11/2O12, celebradá entre o ESTADO DE

sÃo PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE

INFRAESTRUTUTA E MEIq AMBIENTE, e

MUNICÍPIO DE GUAPIARA, visando à prorrogação
do prazo de . vidência do ajuste, com a

consequente substituição d plano de trabalho.

Relo presente instrumNentó, o ESTADO DE SÃO PAULO, por

intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ

n256089.790/0000188, com sede a Rua Professor Frederico Hermann Júnior, 345, São

Paulo, Caitat, neste ato representado porseu Titular, Marcos Rod rigues Penido, portador

do RG n9 10.941,864-5 e do CPF ri2 056.485.798-02, e.o MUNICÍPIO de Guapiara, com sede

na Rua Egídio Seabra do Amaral ri2 260, CNPJ n2 46.634.275/0001-88, neste ato

representado por seu Prefeito Municipal, José Matheus Rodolfo de Freitas, portadora do RG

n2 42.619.996-0 e do CPF n2 322.781.618-06, pelo presénte ins.trurnento, formalizam o

QUINTO TERMO DE ADITAMENTÕ ao Convênio SSRH riQ 11/201-i, celebrado em

26/06/2012, nós autos do Proéesso SSRH ri2 730/2011 - SPDOC 1447421/2018, acordando o
-

-
-

seguinte:

I.AUSULA PRIMEIRA
-

-,

O prazo para vigência do Convêni ri9 11/2012, indicado na

CLusula Quinta do instrumento firmado, fica prorrogado ate

2S/l2/2O22



/

CLÁUSULA SEGUNDA

O plano de trabalho de fls. 1874/1875 fica substituído por

aquele encartado às fis. 1/ I'A.36 do Processo SSRH n2 730/2011- SPDOC

1447421/2018, para todos os fins.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam expressamente mantidas todas as demais disposições

do Convênio em referência, ora não alteradas.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo,

em 02 duas vias de igual teor, na presença das te~temunhas abaixo assinadas, para todos os

fins e efeitos de direito.

São Paulo, de agosto de 2021.

S j \
-

/
_

ARCOSRODENIDO

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
'

\ PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPIARA

MEIO AMBIENTE

________

2

NO Ana ura Pires Nalesso N E: V\

R.G.:30.268.702-6 R.G.: 2i..

CPF:287.7Z5.678-21 CPF çt- .



o GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de lnfraestruturae Meio Ambiente- SIMA

Subsecretarla de lnfraestrutura
AJAVRA

PLANO DE TRABALHO DO MUNICiPÕ.DE GUAPIARA

.

.S

1 -OBJETO
I

Aquisição e instalação de Unidades Sanitárias Individuais (USÍs) nas comuiidades

abaixo relacionadas e suas respectivas interligações hidráulicas

Comunidade Numero de USI'S

Areia Branca ,50
Bairro dosElias' 12

Bairro dos Tigres 8

Bairro Êazendinha 7

Bairro do Pica-Paú . 19

Do Alegre
5

49

Santéna 19

Bairro Pses 51

Entende-se por Unidade Sanitária Individual o conjunto formado por tanque séuico e

unidades complementares 'de tratamento, conforme decrição constante de Nota

Técnica em anexo I ue integra este Plano de Trabalho para todos os fins e por

interligações hidráulicas todos os encanamentos de ligação entre a USI e a casaS

2 -MTASASÊREM ATINGIDAS

S

,Promover a melhoria das condições sanitárias da populaçã residente nas
•

localidades' mencionàdas visando à universalização do acesso, a serviços de

saneamento bãsico. S

-

S

3- ETAPAS DE EXECUÇÃO
/

•

1 ETAPA- Cadastramento 'Sanitário Domiciliar/Inquérito Sanitário prazo para

execução: íá Concluida
.

.

'Q Município realizou o levantamentó de cada imóvel ou conjunto 'a ser contemplado
• pelo programa.

.

.

.

.

. .

.

• O Cadastramento Sanitário Domiciliar/Inquérito Sanitário foi realizàdo conforme o.

modélo padrão em anexo II que integra este Plano de Trabalho para todos os fins

/ 2, ETAPA - Licitação -

prazo para execução:' iá Concluda

Realizado o procedimento licitatório, pelo Municípià, para a contratação de empresa

para execução de obra de Iflstalação de USI. com fornéciment6 de material, e foi.

celebradó o contrato.
S

.

3 ETAPA - Execução da Fase 1-. 30 USI's Instaladas

-

prazo para execução: á Conclulda
•

-

-valor R$121200,OO



uTddes
-

Santana

dÜS na

3

dxuç

Concluia

______

________

Bairro dos Tigres
_______

8
__________- ----

Bairro das Dias
-----

12
______

Bairro Fazendinha
_____ _____

7

43 ETAPA - Execução da Fase 1- 32 USI's Instaladas

prazo para execução: jaCc.ncluida

- valor: R$ 129.280,00

iikíacies Qtde siitaIadas ioxiçi
Areia Branca 16 Concluida I

_____ -- J
______

Santanä
-_______

_______

16

5 ETAPA - Execução da Fase I - 34 USI's Instaladas

-

prazo para execução: jConciuida
- valor: R$ 137.360,00

6 ETAPA - Execução da Fase I - 49 USrs Instaladas

- prazo para execução: jáConcluida
- valor: RS 197.960,00

Comunidades bIde USl'sinstÏadas
'

Prazo de execução

Do Alegre 49

7d ETAPA - Licitação -

prazo para execução: 4 meses

ReaHzaçào de processo licitatório, pelo Municipio,J?ara a contrataqodeiresa
para execução de obra de instalação de USI, com fornecimento de material a

ceiehraço do contrato.

8 ETAPA - Execução da Fase 2 - 30 USI's Instaladas

-

prazo para execução: 4 Meses após o termino da 73 ETAPA.

-valor: RS 122.287.80

r ComunIdades Qtde USI's instaladas Prazo de execução
Bairro do Pica-Pau 19

4 meses

[8airroi5 11

[ omkiad
-

úadszeução

[Areia Branca 34_-__j Coi cluiu
-
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GOVERNO DOSTAODÂOAULO
.

-

Secretaria de Infraestruturá e Meio Ambiente * SIMA

Subsecretaria de lnfraestutura . VI

4- PLANO DE APLICAÇÃO OS RECURSOS FINANCEIROS
.

41 - Aquisição com instalação de 145 Unidade. Sanitâria. tndividuàl formado por

tanque séptico e unidades complementares de. tratamento, conforme descrição
cOnstante de Nota Técnica, anexo I que integra este Plano de Trabalho para todos os

fjns.-pM ta 4i: .

4.2 it$ - Aquisição com instalação de 70 UnIdades Sanitárias Individuais,

formado por tanque séptico é unidades complementares de tratamento, conforme

descrição constante de Nota Técnica, anexo I que integra 'este Piano de Trabalho para

todos os fins. -

4.2 - Valor Total dos recursos para a execução dasduás fases - R$ 871.096,20
_______________________* _________

.

_
.

.

.

____________._L

Fase Comunidade . Numero de USI'S Valor

Areia Branca 50.
-

Santana 1.9

Bairro dos Tigres
. 8.

Rt 585 768 00
Bairro doa Elias 12 .

•

______

DoAlégro -

______ Bairro Fazendinha 7
___________________

Bairro Paes
__________

51
R 285 338 20

Bairro do PIca-Pau . . 19 .

•

5 -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
.

.

a Comunidad 1
es

,-.
.

. i I
.

e -

• hí- •

- 4a 6° -

°
'

ETAPA

.

ETAPA ETAPA ETAPA

concuído concluído concluído conCMdo concluído
________

Areia
50

-

t-

_________

L

-

Branca A

$

T

R

-

C

•

•

A

O

_______________________________

C

A

--_______

Santana .19

________________________

____

•Bairo dos
__

8

____________ _____--.

.

.

Bairrod6s ____
.

Elias
12 T

O

o

N

T
•

.

/
-_____

O.

____________

DoAlegre 49

______________________________-

.

_____

.

________

dinh 7

A-____-_ I- jill
.

Bairro
•

.

Paes -

TtaI 215

__ _____

121 20000 12928000 19796000 1z0o6o
-

_______

7.

•



Comunidades Qtde USI's instaladas Execuçao
Santana 3

Bairro dos Tigres
______-

8
-

Bairro dos Dias
-- - __________________--

12
Concíutdo

_____

Bairro Fazendinha 7
________--

Ohs.: - Prestação de contas aprovadas.

2u Parcela - Valor repassado ao Município em 13(03/2015: R$ 129.28000

4' Etapa de Execução - RS 129.280,00 do repasse ao Município de 13/03?2015.

h,unidades - Qtde USI's

Areia Branca 16

Santana 16

Obs. : - Prestação de contas aprovadas.

3° Parcela - Valor repassado ao Município em 23/12/2015: R$ 137.360,00

5 Etapa de Execução - RS 137.360,00 do repasse ao Município de 2/1212015.

Obs.:- Prestação de contas aprovadas.

4° Parcela - Valor repassado ao Município em 13/12/2019: R$ 197.960.00

6 Etapa dc Execuçäo R$ 197.918,00 do repasse ao Municipio do 2311212015.

Obs.: - Prestação de contas aprovadas.

50 Parcela - Valor já repassado ao Município em 22/12/2020: RS 121.200.00

8 Etapa do Execuçao - valor de R$ 122.287,80, sendo:

R$ 121 .200,00 do repasse ao Município de 22/1212020.

R$ 42.00 do repasse do Município do 13/1212019.

R$ 1.045,80 dos rendimentos do período 201412021.

Comunidades 4 Qtde USI's instaladas J Execução
Bairro do Pica-Pau 19

Bairro Paes
_________

Tf 4 meses

Comunidades Qtde USI's instaladas Execução I

Areia Branca 34

Comunidades Qtde USI's instaladas Execução
I

Do Alegre
- -

49 1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

I1I1P1JJ Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA

Subsecretaria de lnfraestrutura

$° Pdià - Valor à repassar: R$ 161.600,00

Repasse: Após aprovação, pela SIMA das contas relativas à 5° parcela.

9 Etapa deExecuçäo - valor de R$ 163.050,40, sendo

R$ 161.600,00 a ser repassado ao MunicípIo.
•

R$ 1.450,40 dos rendimentos do período 2014/2021.

Obs.:- Encaminhar a préstaão de contas em até 10 dIas do término -da a

etapa.

•

6- PREVISÃO DE INÍCIO E TÉRMINO DO OBJETO

• Previsão de _execução do objeto é de 13 meses após a assinatura do aditamento

convênio.

Previsão __ de término do convênio é de 16 meses da assinatura do aditamento
convênio - data prevista 2511212022.

• Nota: erão utilizados estes 3 meses para ajustes do cronograma e para eventuais

condições meteorológicas desfavoráveis.
-

São Paulo, O de agosto. de 2021.

José Rapí1ge1quez José Matheus Rodolfo de Fr.eitas

Resporídendo'peIa Coordenadoria Prefeito Municipal de Guapiara
de Saneamento.

Comunidades -

__
Qtde USI's

___

Instaladas Execução

Bafrro Paes 40 _ 5 meses



sexta-feira, 27 de agosto de 2021 Diário Oficial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (167) -39
-

Infraestrutura e Meio

Ambiente

GARINETE DO SECRETARIO

RESOLUÇÃO SIMA N°89. DE 26 DE AGOSTO DE 2021

Prorroga o prazo esApulodo na Resolução SIMA n°SS. de

03 do feoerairo de 2221. para os criadores de abelhas-naAuas-

-sons-ferrão - ANSI regularizarem o plantel pod-croistonte a

nequrresera. via Sistema Integrado de 5oct90 da Fauna tilvosoo
- GEFAU, aóutoiiuaçuo de USO o Manojo do Fauna Siloonme na

outagoria Meliponánio, no Estado do 590 Paulo.

O SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTUTURA E MEIO

AMBIENTE, no uno de suas atóbuiçAos legais,
Considerando a Resolução CONAMA n° 496, do TI do

agosto de 2022. quo dinoipfna o uno en manejo de abelhas-

-naAuas-snm-Ieotão em mttpanlcultuna, o cabendo, nos tontos

dos onAgon 3°. 9° elO, ao Atolo amobiental competente a doS-

tição de procedimentos espeollicos para concessão e renovação
do ato autorizar/co e nrgulat/aaçao das aVuidades contentes: e

Considerando o disposta no oapltulo °Das Disposições
TransltAdasn. no 91° da anAgo SO, da ReouIuç3o SIMA n°11, do

03 do fevereiro do 2021. -

R530LVE:
-

rioggo 1°- Rca pronogado porolais 180 (conto o oitenta)
dias, a cotton da publicação desta ResoloçSo. o praao para os

oradores com plantel pré-ecintonte dr ahelhas-nat/oassom-

-ferrão -ANSI requrrÁem, via Sintoma Integrado de Gestão da

Fauna Silvestre do Estado de São Paulo- GEFAU. a Autorlsação
de Uaoe Manejo de Pa/na Silceatanna categoria MeSponátio. o

aprosentar documenoiss oomprobatArios do ontem das coArias

e/ou oTecmo Ao Dedaração de Plantel PnA-aolstssrte para negula-

doação do melipaoarlo e ora plantei, designado pela Resolução
SIMA n°11, de 03 do feooroito de 2221.

lurãgrafo Anita - A prosnogação de que grata o caput
nobre-se ao praaa para realizar o cadastramento o omissão dv

Autorização da Ass a Manejo Ito Sistema Integrado de Gestão

da Fauna Silvestre do Estado dc-ISo Pavio - SEFAD e dedanar o

plantel pné'eoistetOo para regularlaação. não oendo permitida a

aquisição de novas colOnies acm a srigom comprovada, após a

data desta publicação.
fatigo 2° - Esta Resolução antro em vigor na dato de sua

publicação.
(Processo Digital n° SIMA.002l4Sl202t-.IEl
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE, DE 26 DE agasto

DE 2021.

Trarscorrldo o prazo tecutsal sem qua hoovonsoa Interposi-
ção de recuon por parto da amprenaóloes AvonhlyComerrial o

Disbibuidora lode., irocaita no CNPJ sob o o° 13.400.77Sl0201 -

Sã, Rca manAda a decisão de Is. 124/125 que aplicou àsupracl-
tadã empresa a sanção de, pelo penloda de S (drool dias, con-.

forme provisão do se/go unia cerque a supracitado empresa -

Publique-se nó DiArlo Olidal do Estado a presente decisão

para que se iniciem os efeitos sandanatAnios, uma vez que lhe

havia sido atnibilldo afeito eunpsnn'ivo quando do dospadeo do

Os, 124/125. Após publicação, proceda-na o devido cadastro

da sanção no sintoma eletrOnico do registro de sançSor pata

dlerlgação e bloqueio da sonha do acesso à Bolsa ElemOcrica
de Cofrpras do Oooorrso do Estado.do São Paulo. s/stoma BEET

OP o aos demais sintomas mentidos por Argãos ou emAciados do

AdmInistração Estadual, confonne oestabalsddo no artIgo 7° da

Lei ledora) n°10.520, deli do julho de 2002, combinado corns

o artigo 20 do rogularnonto do Cadastro Unificado de Fomece-

deresdo Estado de São Pavio- CAUFESP, aprovado pulo Deooeta

Estadual n° 52.205, de 27 de setembro de 2047, acorro se/go
9° do Dnceata Estadual n°40.999, de 29 de setembro de 2004.

5° Termo de Aditame000 00 ConoHnio do Programa
Água Hoidao°1112512

Plocouso SSORtSOrlP,o° 1.440.42112010 - 6102130243

Purnidpvso Sstodo de São Paolvpor memo do sue Seceote-

cia de Estado de lvlraestoutuma e Moio 6mbienfa.vo f.fuoic9aio
de Ovapiura

-

Dbjnnv. Pronngoç6u da viçHnAv e subutituição do Plano

da Tr06vlho

VigHnc/a aol 2511212072

Pareças lnrldoa Rot0000c/al CJ/SIMV n°03/2021

Bola d000sloet/rer TVIOO/7S2t

S°Tesrno de Aditamento ao CanvBnlo do Pnoçrãma Água H

Vida n° 06/2013

Processo SSREISIMA n°120712013 - Nit 2142809

Participes: O Estado de São Paulo, pot meio do nua Sonoata-

mis de Estado de lnfnaantrstuta e Meio Amnbionta, co Munldplo
do Guaplara

Objeto: Prorrogação da olleocia e substituição do Plano

daTrabdhn

toigênda: até 04/0912022
-

Parecei Son/dico Refereacial CtltIMA n°2212021

Data deAoolnatvro:1910812021

2° Ts000 da Aditamsnto aa CanvBmiu

PrccesOOtMtirl°984817517

Participes: O Estado de São Paulo, permeio den/a Sacre-

teria de Estado do lnfraestoutona e Meio Acnbients, na empresa

testplayers Produç0vs o Euvotos LIda '.

Objeto: Prorrogação da uigfpda e alteração do Flung de

Trabalho

VigHnda: mala 12 moses - até 2017/2022

Parecni IonldicoCJISIMA n°24012021

Data dodosinatura: 2510012021

EXTRATO DE RECISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO N°

tO/2020/Gt - SECRETARIA DE INFRAESTf1UTIJRA E MEIO

AMBIENTE - GABINETE DO OECRETAOIO

Progão clotrunico n°05/2020/OS

Processo: 30192/0020

Contrate: 10/3020/GO

Parecer iorldico: 319/2021

Data: t6/09l2021

Contratante: Secretaria de lnftaestnutura e Meio Aenhiante

-Gabinete dv tisoretarlo

Contratada: OP Barros- Paalmertação o Coratruçán Lodo

CNPJ: 04.TOO.770/5051 -22

Objete: oerviloo de remsçáo, carga. Darsporte o deoGna-

ção de oegrtção aquã0ca e do dee/too flutsanten do canal

pinheiros,
Datada Revogação Mtdo/pada: 10106/2021.

•Date daAsslnatego 201210021.

UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

UNIDADE DE GESTÃO LOCAL DO

PRO3ETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

SUSTENTAVEL - MICROBACIAS 11° UGLI

PDRS

SECRETARIA BE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETARIO
SNIDAUB DE GESTÃO DE PROJETOS

UNIDADE DE GESTÃO LOCAL DO PROJETO DE OEOER-

VOLVIMENSO RURAL SOSTENTAVEL- MICROEACIAO II

Entrago de Comleata

E000atos de Contratos (ORDEM DE SEO51ÇOSI Credenola-

mosto: 001 /2519-UG//PDRt

Pcocesnn:4.31N12019

Psraceriurldico:CJ-SMA n°29612019 Cortratanto: Unidode

de SestUo Lo/ai do Projeto de Dciservolvimento Rural Suntnntá-

oal - M/artbadas II

Objetcu Credlrciameoto de profisnionais pana elaboração
de laudos de olotoria para coofenérda de enecoção do 0ev/Suo
ambientalo no âmbito do pnojeton de Pagamento per Deisiçou
Ambiontalu - PSAV/gêitoia: 24 cinta e quatrol armes contados

do publioação da relação doo pr095sioro/s credandados -

OS 011/0021 - Contratado: Patdciu Campane Avile CPF:

-360.6T3.4Se-97 Valer: RB 4.875,62 Empenhe: ODDIN00003D
- Programa do Trabalho: 1O.542.2610.5717-0000 tonta de

Resumas: 047.012,çS6 Natureza da DespIse: 33.90,30.11 Data:

251/00021

OS 012/2021 - Contratado: Osmarina Afoeo-Manlolio CPF:

349.433.340-00 Valor RI 4.070.60 Imponho: 2021 NE00039

Programa de Trabalho: tg.542.2010.5717-0000 lente do Recur-

sos: -047.512.056 flatureza da Desposa: 33.34.36.11 Data:

2010012021

05 013/2021 - Cootratado: Nilnon Aves do Silva dl:

121.965.078-14 Valor R$ 4.692,00 Empenho: 20219E00040

Programa da TrabalGo: lg.542.2610.t7TD-0000 lente do Reorr-

sos: 047.512.006 Naturoua da Desposa: 33.90.3R.TT Date:

251280211 -

0101412021 - Contratado: Douglas da Silva Manezes dPI:

403.471-767-04 Valoc RI 4.100.40 Empenho: 20118600441

Programa do Trabalho: tH.542.2610.5717-0020 lente de Recur-

sos: 047.Rf20S6 Natureaa da Doupesa: -SS.30,3R,lt Data:

25128/2001.

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CÔORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E
-

BIODIVERSIDADE
-

Depat-tamapgo dR Gestão Regloogi
Centra Tésoisa Regional I - CampInas
COMUNICADO

o Conto Téorloo Regional I do Campinas, do Secretaria

de lnfraesnrotsna a Meio Ambiente, looalitada natio Brett r°

2940 -Prédio Central - 2° andar - 3d. Cfrapadão - Camplras/5P.
Tel: (tO) 3790-3742,

- -

lao publicar a relação doA/lo de Infração Arob/ental, poro
dHnda do autuado e também para informara data co local mc

que será realizado oAterdinrevstoaacblontvl,cunfonne disposto
no artigo R° do Decreto Estadual 60.342/2014,Auto de Infração
timbiental:N° 20205400005260.l

Pros. Digital: SIMA.OtRE4ll202S'01
AutuadoúOçE RIBAMAR SERRA SARROS

CPI:770.154.752-04 -

Rã: 17117322

Muniolpioda Infração:MONTt MOR
Ctmunlcado:obter cOrda do auto Ac Infração e compare

-

oro à erosão do Atenóimrnlo Azrbieotal. agendado pera ad/a

01/0912021 9009:00:0040 no pelotão da Polida Militar

Purrbiental de Campinas, sltdudo: Aval/do dou Amoreiras.
191 - Baloa:VEa IndratAaI - Campinas -SP lone: 193790-1402.

Auto de Infração rtvnbienta6N° 252t0âDD0S0100-t -

Pros, Digita:SIMA.01R791l202t -75
Autuado:DANILO SILVA DE ALMEIDA -

CPF:392.393.530-23
-

RLE47053250

Mun/clplo do Infração:NAS INFORMADO

Cgmunicado:In(oonamos que 8o/ botado Auto do Infroção'
Ambiente) lAIrS) em referênda pele Policie Militei denblental,
tardo sido.zgarndada a realização do Sessão de Ateodimanlo

ómblental,paru o dia 0110912021. às 0:20.00 Pelotão de Polida-

nroorogonblental deAAbala na basedo Polida Mil6arl)nrbienlal
de óAhala, sftuadn à Avenida SerUnimo de Camnargo, n°1470

-Recreio Esnonll,AAbaia.
-

Cunrpoe informar quo o preso paraavontual Interposição de
Defesa contra o Alto é do 20 dias corridos a p04/n da data do

Sessão deAtendimenrodorblental oro marcada, ou em sacode

são cumparodmerto.a contam da dote da publicação de Ata no

DlãAu Rfiolal do Estado do 530 Paulo. Eoantoaisoudaroómoftoi

pedem ser obAdos pelo telefoto aba/na 11913790-3780
Auto de lrfnoçãoAmblerrte6N°20200715004428-1

Ptoc. Dlgltal:SiMA.03013912020-57
AuteadoANIGNIO DOMINGUES DO EntOA

CpF.039.172.RTH-OS
RS:t04765gO -

Munlolplo da Iofração:SOCORRO
Comu4cado:NoA9coo ScANTUNIS DOMINSUES DE PARIR.

qur foi laenedoAutu de Infração Ambjeotal (Atol) mont rmlanlmca

pela Polida MllGardznbleotal, tendo sido reagardada a mazlza-

çãoda Sessão deAtemdimenroAmbieotal pano dia 090012021,
às IthOOmmn, na baso da Policia Mililan,ronb/artel da Campinas,

silvado à A/amida das Amoreiras, 191 - Parque ROla,

Campinas.
Cumpro irfonnan quo o prazo para eventual interposição

de Defesa cuotra n-AlA edo 20 dias comidos a panAr de dota da

Sessáo do Atendimento knb/ental ore marrada. 00cm canodr

não rompaneolmonts, a contenda dama da publicação doAta no

Dl8Ao Oficial do Estado da São Paulo.

Eveotuala esdorecimentos podem son obAdoo polo ta1a8o50

1191 3790-1400

Auto de Infração AmblentaIAIk026.494/2OTE
Autuadoã000 EAPTIITA SERTORIS NETO

CPF: âD4.274.61g-OH

RV:25.304.Oàg- -

Municiplo do lnfração:ESPIRIIO SANTO SD PINHAL

NoOfcação:lnfomnarnon qua a odsrmtonda referente as

AvIo da Infração doado acirra, aplIcada oros tammos do afago 9°,

perdorabo °, lodso Ida Resolução SfslA 49/2014, foi convegido

em Multa Oinrples cnn fisnção de vIs, Isnem s/do sanadas as iron-

gula4dodeo dentro do Itnaro anolnaladu pelo ArgSo competarta.
O valor da multa é do SS 385.00lTreaentoo e oilemla e

Cinco Reais) e devora ser pago no prazo Indicado na Guia da

Ameoadaçãs.
Ressaltemos, no entanto, quo o dmples recolhimento douto

não crime o autor do infração da obrigação de reparar o doto

ambiertal cauoado, Vos tenmou du arAgo 225, parágrafo 3°, da

donsritulçSo Paderal eds, arAgo4° da Lei Federal n°6.936/RI a

também da responsabilidade pen volvos carçoes relacionadas is

infração cometida, caso es/stem, tais como enrbatuo, demoSção,
ouspensas das zAddades, our outra, que permanecem vigentes.

Nua, portanto, Vossa Srnhurla n009oado a comperroer à

uo'olade a CPE no endereço abaiov indicada, mediante prAdo
agerdamerto no prazo rnáoimo rirãO dias a contam do dato da

publicação denta norAcaçao. parq a adoção do msrõdas visando

à recuperação do área e/ou regularização da eëuidáde.

• Na esfera admirintra/vo não é mais p060fvel ã interposição
do novo zeouros. razão pela qual, caco nathuma das providHn-

das Atadas ar/ma soja adotada, o débito será movido on valor

Integral no sistema dade/do a/os. pata cobrança (adidal junta
a Procuradoria Geral do Eutads, assim coma o ingresso de ação
(uolidal objntioando e reparação do dano ambirntel em questão

CamIsa Te/trico leg/onal III - S.ntzs

COMUNICADO

O Centro Técnico Regional Ill - Sa1rips, da Coordenador/a

do Vocal/ouças e Elodivorsidado - CFB, da Se/rataria de Infra-

estasbora e Meio riatbiente do Estado de São Paulo, faa pablicar
a relação ddArstoo de Infração bmmblortel inUmando a autuado

abacco cosroigoado a. cocnpamacer à Sede da Centro Técnico

Regional lã- Santos, locateado à Avenida Eoonlomeu do Gus-

mão, n°192 - lente do Pro/a - gantodoP, teL (13(3261-1280,
conforme dele agendada para atitandlmenloknbierteL -

Em lunçSo Ag perdrmia do Covld-lRe do Doorotu Estadual

n°60.001 de 22 de março de 2020, quo astabaleceu a quarso-
ttirra em todo o EstaAo de São Paulo. bem como do receusldode

de aInda oar manAdo o diotanniomeeto Social, o arvodimento

anrblertel doo Autos de lrlraçãvolanbiantal relad500dos 000ne-

vi. n000rma seml-prenrmdal, ma dota e horádo abaixo indicados:

O Actuado deverá compararem portando os documentos

noczusãrlcs para a realização da rrunião IdOL RN ou dNA. Corn-

provante de Renidénda, Procuração, rasomecassánio, ademais

documentos que qulsorapraseotar relaciotados ao raso),

Roosoha-se que é oboigatArio o uso de rn/crane e para a

realização do atendimento amblental sara dispnnlb/61ado ao

Aol/ado urna enteção dr trabalho ropeo/Voz para esta Hnalida-

dr, oomtordo computador e demais equipamentos recessários

para a oloo conferãrde, e seguindo os eiténlos sanitários ode

dktaro/amvnto raoanreodados palo Suoamno do Boiado da São

Paulo, tordo em vista a pandeAria do dooid-19.

Número doAuSo de Infração: 202108T30092g9 -1

Nome dv InIratot: BUttON ALEXANDRE CARD050 DO-

RBIRA

CPP: 404.472.900-09
-

Mure/pio do local da Infração: PRALA GRANDE

Penalidodo ap0cuda: MULTA SIMPLES
-

Data Agendado para Aleodimeoto Ambiantal: 1310912021

àsT5:OO horas -

COMUNICADO
-

O Centro Técnico Regional III - Santos, da Coordenadoria

de fiscalização o Biodnuernldade - CFB. da Secretaria de Intra-

eutrstr.rra e Meio ãanbieote do Estadodo São PaulA baa pubRcar
a ralação de Aolos de Infração ãanblontal mAmando o auOoado

aba/no consignado e comparecem na sede de Polbia Ambiental

-
de Peouftre, localizado à Avenida Padre Aodeieta, n°12. darão.

Pamlait CEP 11450-00g. conlormr dota agandvdo para o Ator-

dimerto/ljnblentvl. -

-

EmfÁrqáo da pandemia do dodd-tOe do Decreto Estadual

n°04.801 de 22 de março de 2020, gee estabeleceu a quoret
-

tona em Iodo o Estada de São PavIo, bem como do mncmoidórle

do ainda ser manAdo o dIstanciamento oodzl, o atendimento

ambiental dosóvtos de Infração Porrbientel toladorados rosne-

má, ra borra semi-presencial, Ira dotee horáde ahaoo IndIcados:

O Autuado Amora comparecer pomrando os documentos

necessários pata a rev9oação da reunião )CPF. US as CNH. Com-

prouarta de Rrord8nda, Procuração, caso receamánis, e demais

doc/manlos quo quiser aprosenlar miedonados an canol,
Ressalta-se que é obdgatArio o mede mástane e para a

nea)azção do atendimento amhiertal serA'dlopoolbiosada co

Autuado uma asteção de flabaiho esPealflFa para cota OValida-

da, 000tendo computador e demais aqu/pomentoo nernooãrios

pera a vIdeo confarécda, e seguindo os critérios sa4tdrios ado

distanciamento recomendadoo pelo governo do Estado de São

Paulo, tando em o/ora a pandemia do dodd-I 3,

Número dsAots de Infração: 20010803047455-T
Rome do Infrator GERPLAN EMPREENDIMENTOS LIDA

CNP/:40.681,14010001'98

Munlclp/o do local de Infração: ITANIIAEMISP
Penoildade aplicado: MULJA SIMPLES

Data Agendada para Atendimento Ambontal: 101080001

-16:DOhonas
-

Centro tHcnicc Rzgianal IX- Ribeirão Prosa

O Centro Técnico Regional de Ribeirão Preto - CTR9, do

tocoateria de Estado do bnlraestroturo o Meio Ambiente, faz

publicar a relação dr noti6oaçoev da Polida Militar Arnbientol

nefetontes a agendamontos de aterrd/memtos amblootais, O

Centro 1800100 Regional de R500Hooção de Ribalrão Prato esta

local/nado nu Avenida Presidente EnnneAp 1760- Baimo: Ribel-

e/vIa - Ribeirão PretolSV

Auto de lmfraç3oAmhiental r'.: 202005030145794

Autuado: BENDITO AI/GOSTO 001 SANTOS

MoSco da PublIcação: Notifico vossa senhoria que fel

agendada dota para o :ismrndimenlo olleblemtal° pene, o da

01109120D1 às 13920. Portents, nos brincos do afago 0° do

Decreto 64.406, de lOde Setembro de 2019. deverA se apre-
sentar na data agendado, oAtendimento é naAvorlda Dc Flávis

Sodea 0° 4511 -Vila Imperador- Francz/OP, macode da 3° Corn-

ponhia de Folio/a MilAarAmblartvl 1° Pobotás, munido de cópia
do cvmpnooanta detendo, cApie do (Fl e VA cdpia do compro

-

vontade ordempoo domals documentos que )ulOzr necessário.
Caso encamInhe poorurador, deverA enviar, além duo' cAp/as
dos documentos referidos. procuração assInada. esern.calmento

havendo dáoldos entrarem oorrtete comof000: (lEI 2103-6350.
Auto de Infração Anrbientol e'.: 20206330006041-l

Autuado: ISHNNY PEãO DO NASCIMENTO
-

M0000 da Publicação: SoAI/co vossa senhoria gAo foi

agendada tala pura o Atrrodmnnto faobleotol° para o dia

0110912051 ão 15H30. Portants. nos termos do afaga 9° do

Secreto 64.45E, de lOde Setembro de DOTO, deverá se apre--

contorna data agendada. otitendimenlo é neAvenldo Sc Pláulo

Rocha m° 4511 -Vila Imperador- Franca/SF, ma sede dz3° Com-

panhia de Faliria Mil0anAmbinotel 1° Pelotão, munido decripla
do comprovante do renda, cApla de CPFO BA cAp/a do compro

-

vontade endempo e dentais documentos que julgar necessário.
Caso eocamlrrbe procurador, devera envloç alémrm das cópias
doa documeoton referidos, procuração assinada. eoenOualmette

heoemdodãvidasantearrm contate comofono: 1161 2103-6350,
Avsto de Infnaç3o Amblental 0°.: DO200à0000ED52-I

Autuado:TAOTADEOGVEIIIN
Mouco da PubScação: Notifico vosso senhoria que boi

apendada dama para o °Ateardsttento ,qanbiental° pera t dia

01/0612001 às 09h30. Pentantu nos tarmos do arAb 9° do

Secreto 64,400, de lOde geOeerbro de 2019, deverá na apre--

contorna data agendada. oAtrndimrntu é noA/aoida Dr. plárcio

Rocha m°40111 -Vila Imperador- FrancalSP, ma sede da à°Cvm-

panhla de Polida Mll/tarlonbíeotel 1° Pefotâs, munido de cópia
da compnousnto do ronda. cópIa do dPI e BA cópia do compro

-

oantede endereço idemaic doromenlos quo julgar necassário.

daso encciminheprocuradoc deveré onalen, além das cópias
dos documentos referidos, procuração assinada, eveotuelmanre

haoondo dãeídan extraiem contato comnlone: 116) 21 03-6350.
Auto de lnlraçSmAnrbleotal m°.: 2ç200lT5Ol4260-S

óuOuvdn: DANILO 070135 REZENDE PERROIRA

MoOoo da Pob6caçàe: NoAfoo uossa senhoria qua gol

agendada date para o °Atendimento olunb/ental° para o dia

A2/0912021 às 08h30. Portento, nos tennos do afago N' do

Decreto 64.456. de lOdo Slvembro'de 2019. deverã se apre-
sentar na dota agendada, o Atendimento tina Aoeolda Dr. Navio

Rouba n° 4511 -Vila Imperador- Franca/SI, Ira sadedo 3° Com'

garb/n de Polida MllitorAmbienral T° Pelotão. mundo da cApa
de comprooanta de renda, cópia de dPP oRO, cOpia do compro

-

vontade endaroço e demais docomentos que (olgor oecessãAos,
Caso encaminho proovrador. dmuerá enviar, além das or/pbs
dos doosmentoo reteAdos, procuração assinada, ooentualmenle

havendo dAvidas enOon em contato com o fone: lIA) 2103-6350.
AvId de Infração 0urrbiemrtel 0'.: 25205504004190-f

Autuado: CLAUDINEI PEHREIOAALVDS DA SILVA

Motivo da PuhOczçáo: Noitfco v050a senhoria que fui

agendada dota para o °Atendimemto Ambieeral° gano o dia

02/090021 às 00010. Pertanls. nos termos do an/go 0° do

Dooreto 64.456, do TO de Soternbro do 2019. droerá to epme
-

enter na doto agendada. o Atendimento H na Avenida Dc Fláolo

Rouba n°4511 -Vila imperadom- Fmanoa/SP, na sode da 3° Com-

panhia de Polida MittorAmbiental n° Pelotão, munido de cOpIa
do oomprovamta de ronda. cópia de dli e NO, cripia do sompin-

vanne de endereço e demais documentos que jolgareocessárion.
Caso anramirhv proc/radon. daverá envlaç além dat cópias
dos documentos saboridos, pmevmaçãs ausinoda, evermnsalmerte

hanordod/cvidas entrarem contato com alone: 11612100-0350.
AvIo de Inbrução0urrbientai n'.: 20151227009401-2

ãotuado:VINICIUSAlEXANDRO MSOSLAS
Motivo da Publicação: No/Voo vossa senhoria que foi

agnndada data para a ótendimorto Aarrblentel° gana o diz

0310912021 às 10H10. Portanto, nos tammos do artigo 3° do

Dmroto 64.456, do IS de Setembro de 2010, deverá or apre--

sentam na dota agondada, sfatendirnento á maóoenido Dc Flàvio

Rocha n°4511 -Vila lerpomador- Franca/OP. na sade da 9° Corn-

parIdade PolIda Mll/Oarómblental't° Pelotão, monido de cópIa
de comprooonte dq monda, odpin deC11 r NO. cópia do compro

-

vontade endereço o dennalo documentos quo julgar nooessarios,

Casa arnoaminha procuradoç deverá enviac além das cópias
das dooomnntos moteridos, proovração assinada, evenloalmonte

hovando dOo/das rnmar em contata com clone: 1161 DTDO-0350.

Auto de lnfraçãoAmblentel e'.: 00191625015421'l

Avtoodo:bN1LLlAué DE MIRANDA SSARBS

MoAoo da Fubicação: Notifico same senhorio que tol

.agondeda data Faia O °Atordimnerto 0a0b10rte1° pera o dia

03109/2021 So 14H00. PO0antou nos temmno de antigo 8' do

oeroerO 84.456, do lode Setembro do 2019, deuara se apre

sentar,ra dota agendada, oAtomdlmentn é na Avenida Dr. Flávio

Rocha m° 4511 -Vila Imperador- FranoaISp, na soda da 9° Com-

porfia da Folio/a MlllterAmbiental 1° Pelotão, munido de cópia
de comprncarta de renda, cApma do CFF e RO, cópia do compro

-

ooorede endereqoedemab documentos que julgar recesnãrion.

Caso encaminhe pr000rador, deverá envioU além das cópias
dosdocomentos referidos, procoração anrirada, evertualmente

haoando dúvidas entrarem contato comofomo: ItO) 2103-6350.
Auto de infração dorhiantal n°.: 20200500012360-I

Autuado: RBOINALDO VIBEIhO

MoI/co do Pobllcoçãó:- NoORoo vossa senhoria que foi

agendada dota pata o °Atendlmemto olarbiettal° para o dio

0310912021 às 13000. POrtants, nos termos do arópo 0° do

Decreto 64.456. de lo de temam/oro de loto, deverá se apre--

manter na dela agendada, ntitaridimnesrteé na Anenlda Br. PIA//o

Rocha n°4511 -Vila lmpenedon-Premca/SP,ta sede do 3°Cnm-

panhia de Polida Miiitarpanbiental 1° Pelo'dn, mon/do do yAp/a
do comprovante de renda, cOpia de (PP e HO. cópia do compro-
vante de endeneçve demais dncomenlos que julgar necessários.

Caso encaminhe procurador. deoaná enviar, além das cópias
dos docomentos re/cOdes, procvraçãu aumlnadz, runnSualmenle

lrzvvrdo,d/nvldas entrar em 00maIo com o lona: 1161 2103-0350.
Centra Técoioa Bogiomal XI- São Naenarda do Campo
Nódea de Gestão de Progrvmas dm530 Pavin

COMUNICADO -

-

O dec00 TécnIco Regional DI do Snoretaria de lrfraossstura

e Meia Ambiente faa publicar a relação dos Autos de infroção
Arbinntal Julgados em 1° InstOnda, cujos avIsados não foram

IocaIazdoo via Correios pera entrega de NoUOcação. O prata

para interposição da mouton em 0° irotãncia tide 20 dias coe/-

descontados a par/i desta publIcação. atraués do e-malO cbb.

saopouloovp.gocbm. Faro mgolaniaaçãn da eGuação e/ou re/ra-

dada gela de paUamenro entrarem contaro polo mesmo a-mall

pare solldteção ou agendomento EsgoTada a fase administrati-

Va e não tendo sido adotadas as proordânóas airadas acima, os

autos estarão em oordiçUep do snrem enviados ã procuradoria

gemal do Estado para cobrança judicial doe/b/to:

Autos do infração Amblontal r°: 301.94912015 E

àol,84910015
-

AuSoodo: P0030(11(0 PINHO MOIEINIe

dNPI/dpF: 031 .760,040-01

idonAlplo do infração: São Paulo -SI

penalidade: MULTA SIMPLES

Resultado: MANUTONÇAO

COORDENADORIA DE PARQUES E

PARCERIAS
-

Peooedlmeoto de Manifestação de InIeeeese da (axe.

danadomia da Panquas o Panoerias m 0112020- ManVenta-

ção da lmteeeeso pass mealiaaçãs aba Doação.
Monilestante: Votando de Tolsd/ Malaçuit/ Alves EPP.

(613 37,ããS.59110001 -R9
-

Endamepo comploto:An. Joaquim de Nazareth. 245. Vila Eel.
São Pavio- Cep 52.976-TAO.

-

Tolelonos para conteto: II 113974.9572
Endereço de correio e10m0m1c0: B-mci contatvOeaodomir-

gosgranltos.combr
Oblato: Doação, seio encargos de qualqoer natureza. doo

seguintes bano: 30 casinhas pana abrita de gatos com dhamlrH
- Mede/o Novo d/nzs,d/Mãmnore.

Valom:RS1.401,OO )hvm mli quatrorenlos e hum reals a

noventa ceotavool
Abre'oo o prune do 8 le/tol dias úteis para qua outros

Interessados apresentem documentos de inscrição e propostas
de doação iguais ou oquivalentrn.

Processo SIMA 03R.39510025-Gel
EXTRATO DO TEBCEINO TERMO ADITIVO DO CON-

TRATO n° 2019122/00099.3 - SEBSECNETAR5A DO MEIO

AMBIENTE - COORDENADORIA DE PARGUES E PAItCERIAS

rPragão Eletoõmico ri' 001IDAEB/2DIOIDLC I

Processo m' 0A1E31122950/2019

Contrato n°2Ot0l22I50069,3 -

Parecer Juridco: (1/IMÃ n°45912020 -

5ate:1/It/2U20 -

Contnetoote: Suboecnater/a do Meio Anbleote - Coordena-

doria de Panques e Parcerios -

ConUatao: CONSIREDAHER Constroçoas o SeMços Llcõa.

CNPI: 03.802.33010001'99

Sfrjeto: prestação de Serviços do Manutenção Clvii e donas
Vendes no N/den de Laoeç Cultura e Espoor Jardim Helena, nu

Monidpio da São Paulo/OR

Termo do objete: O (monogramo plslooBmerceiro de 9,

6211633 Nra substituido polo docusnnerto enoomtado,às AL

732/734 do Prorossu 00600° 1121352/2010.

Valoc NI 3.463.068,161mb milhtes, quatrocontoo ocos-

senta e dnco mil, sessenta e oito reals e cinquenta cools

centenos).
dlasslfnação dos recuots: Natureza de Dospesa 33003079,

S50260131, Programa dolrabalho: 19541281740290000.

Sate dados/natura: 2210112001.

EXTRATO DO QUANTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO

208913110007T.I -SUESECRETANIA DO MEIOAMBIENTE-

COONDENADORIA DE PANQUSS E PARCERIAS

PregOu EieO0nlco N' 00115A0B/2DI9lDLC

P1000550: 0AE6J105340012010

Contrato: 0019/I 1/00/71.1
-

-

Parecer úurldico: 1112021
Bata: 01/0312021

Contratante: Subsecretariado Maio AmbIente - Coordena-

dor/a de Parques e Parcembco

Contratado: CunoNudahor Constnsç005 e Iris/Ion LTDA
-

(NPJ: 03.802.33ol0001-og -

Objeto: Serviços do conservação e manúronção das instala-

ções eléSicai, frldrãvllcas, (Ms carmo 000dou no Núcleo Gamin

Biadica, no munidpio de 580 Paulo/OF

• Vi05nda: 1310012001 a 12/0012022.

Valoc RI 2.630.993,69 (dab milhOvo co/scant/s e trinta

e dois anIl e 0/torentos e rouenta maia e sessenta e rode

contour/sI.
dlasoiScação dos mecu005: Natureza de Despesa 33903071,

USE 280131. ProgramadoTrabalho: TBS4I26t7riO290500 Reto

do empenho 2021 NE00453.

Date dociuslnaScro:12100/2021.

EXTRATO DO IDBCEIRB,TERMO ADITIVO DO CONTES-

TO 0612017- SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - INS-

TITUTO DE BOTÂNICA

Pregão clotrtnico r° OE/2017/FPBRN -

Processo: 6.40512017 /
Contrato: 0612017

Parader turidoo: 674/2055

Data: 13111/3051

Contratante: Oubsocretaria do MeIs Ainbiento - Instituto

d0000ãnica

dortrotado:Odre000luç000 HDFGT Slit

CNPJ: 03.SOE,âD7i000t -57

Objete: soMços para lmpivntaçSo de operação da ristema

irrbonnaóeado a Integrado com u/lização de cartão magnHAco
micropmoessado, pare gomendamentodo abastecimento de

combra/vel da Broto do lrrootutn de Botãnioa. Sede a Reserva

Riologica de Mogi Guoço.
Valor: RI 101.609,20 canto a urn mii. seiscontos esessenta

e noes main e vinte co/not centevosl.
Vigfndo:29/SS/2021 a ORlOU/lODO.

- Classificação dou rocorsas: Natureza da Despesa 33903025,
33003027, 33903025, 33003020 e 30503505, ARE 260106,

Pmgrma deTrabaiho: 105412621031100ç0 Nota do empenho
2001NEçOt41.20219E00144. 20013E00145, 202INEOSI4O e

202tN500I47.

• Dato daeRosinatura: 20/050221.

-

• A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
documento garante a autenticidade deste documento quando visigalizado diretamente no

,' Prodesp trsmánado • portal www.imprensaofictacom.br •

-

-

Honaaeuo 08 soesee digitai1vsente
nssáoeoo,o

sexta-feira, 27 de agosto de 2021 às 05:01:43



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CHEFIA DE GABINETE

São Paulo, j. de agosto de 2021.

OF. SIMA CG N° O 6 /202 1

REF. : Convênio Água é Vida n° 06/2013

Senhor Prefeito,

Tenho a grata satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade,
encaminhar a Vossa Senhoria, uma via do 5° Termo de Convênio "Água
é Vida", celebrado com o Governo do Estado de São Paulo, por

intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e o

Município de Guapiara.

Aproveito o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e

distinta consideração.

VAIJT
/
APO O D4 ROCHA

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ MATHEUS RODOLFO DE FREITAS

Prefeito Municipal de Guapiara
Rua Egídio Seabra do Amaral, 260 - Centro

Guapiara - SP

CEP 18.3 10-000

CSAN/ALPN

Av Prof. Frederico Hermann Junior, 345 - 4 andar - 05.459-010 - São Paulo- SP

Telefone: (11) 3133-4177



I
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

SÚBSERETARIA DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DESANEAMENTO

Processo SSRH n9 1207/2013
-

SPDOC144123/2018

CONVÊNIO SSRH n 06/2b13

NIS 2140858
-

PROGRAMA ÁGUA É vIo.

•

Quinto TERMO DE 4DTAMENTO ao Convênio

SSRH n906/2013, celebrado entre à ESTADO DE

SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARiA DE
•

.

INFRAESTRUTUTA MEIO AM1ENTE, e. o

MUNICÍPIO DE GUAPIARA, visando à prorrogqçto
do prazo de vigência do. ajuste, córn a

.

.

consequente substituiçto do plano de trabaIho

Pelo presente instrumento, o ESTADO DE SÃO PAULO; por

intermédio da. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ

•

.

n256089.790/00001-88, com sede a Rua Professor Frederico Hermann Júnio, 345, So

Paulo, Capital, neste ato, repreentado, por seu Titular, Marcos Rodrigues Penido, portador

do RG ri2 1094L864-5 e do CPF n9 056485.79802, e o MUNICÍPIO de uapiara, com sede

na Rua. Egídio Seabra do- Amaral n9 260, CNPJ ri2 46,634.275/0001-88, neste to

representado por seu Prefeito Municipal, José Matheus Rodolfo de Freitas, portador do RG

• n2 42.619.9960
,

do CPF ri2 322.78t618-06, pelo, presente instrumento, formalizam o

QUINTO TERMO DE ADITAMENTO ao Convênio SSRH ri 06/2013, celebrado em

• .

05/12/2013, nos autos do Processo SSRH ri2 120/2013 - SPDOC 1447123/2018, aco'rdando

•

o seguinte:
.

•

-

CLÁUSULA PRIMEIRA
/ -

.

•

.

• O prazo para vigência do Convênio n2 06/2013,;indícado na
•

.
/

•

•

•

dusula Quinta do instrumento firmado, fica prorrogado até 04/09/2022. .

7" '/

/
I



CLÁUSULA SEGUNDA
-

O plano dé trabalho defls. 1948/1950 fica substituido por

aquele encartado àsfls.c2O/2O3do Processo SSRH n9 1207/2013- SPDOC 1447123/2018,

paratodasosfins. -

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam expressamente mantidàs todas as demais disposições

do Convênio em referência, ora não alteradas,

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente termo,

em 02duas vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo essinadas, para todos os

fins e efeitos de direito.

São Paulo, 1" de

(4Cd,A9O
de 2021

MARCOS RODRIGUES PENIDO JOSE MATHEUS RODOLFO DE FREITAS

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPIARA

MEIO AMBIENTE

TESTE UN AS:

-

1. 2.

NO E: Ana L ura Pires ytesso NOME:
-

R.G. :30.268.702-6
.

R.G.:

CPF:287.725.678-21 CPF:



Secreta ad nfraestruturaeMeioAflente - SIMA

% Subsecretaria de Infraestrutura
S.

•

PLÁNÔ DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE GUAPIARA

CONVÊNIO 06/20135 ADITAMENTO

1 -OBJETO

•

Aquisição e instalação de Unidades Sanitárias Individuais (USI's) nas

comunidâdes abaixo relacionadas e suas respectivas.InterIlgaçôes hidráulicas.

•

Comunidade
______ ____ ____

Dos Claudinos

Lavras

Numero de USI'S
S.'

_________

. 43

7

PocinhodeCima 12
____

Çpinzàl
____

17
_______

_____Cachoeira Cristal 12

Gomes 42
_____ ____

Portão Preto 4
____

Ça _de Limeira
Capela d

•..

Vila Ribeiros
.

____

22

•.: 67

13

•

.

.

Entende-se por Unidade Sanitária lndividuál o conjunto formado por tanque

séptico e unidades complementares de tratamento, conforme descrição

constante de Nota Técnica em anexol que inteqa este Plano de Trabalho para

todos os fins e por interligações hidráulicas todos os encanamentos de ligação

S

entre a USI e a casa. .

2 -METASASEREMATINGIDAS
.

.

.

.

Promover a melhoria das condições sanitárias da população residente nas

localidades mencionadas visando à universalização do acesso a serviços de

S

saneamento básico.
.

.

'. S

-

3'- ETAPAS DE EXECUÇÃO
.

.

ia ETAPA - Licitação -

Realizado o processo licitatório, pelo Município, para a contratação de empresa

para execução de obra de instalação de USI,, com fornecimento de material e

celebrado do contrato n° 04/2014 de 14/01/2014.
.

2 ETAPA - Executado - 43 USI's Instaladas .

- valor pago: R$ 156.000,00 - NF n°03, de 2610312014.
.

7?
L__Comunidades fiUSl's_instaladas Prazo

L Dos Claudinos 43 . J_ J (



Subsecretaria de Infraestrutura

3 ETAPA - Executado -31 USI's Instaladas

* valor pagõ; R$ 111.280,110 - NF n°484 de17/03í2015.

Comunidades Qtde USI's instaladas Prazo de execução]
Lavras 7

nc 1oFocinho de Cima
________

12

Cachoeira_Cristal _____

12

4ETAPA- Executado - 39 USI's Instaladas

- valor pago: R$ 141.738,08 - NFn°643 de 141Õ112016.

Comunidades Qtdo USl' instaladas Prazo de éxecução
Capinzal

c!puava de Ltmera
.

17

_____

22
Cncluid

_______________

5 ETAPA - ExecUtado - 39 USI's Instaladas
.

- va15r pago;'R$ 167.178,24 - NP n°966 de 06112/2017 e

NP n°987 de 15/01/2018.

-

ú,ides . ÜSl's instaladas decução1
oes 42.

.

-...............
____

Portão Preto
_____

4
-

• 6 ETAPA - Executado - 32 USl's Instaladas .

- valor pago: R$ 116.297,91 - NP n°1135. de .28/01/2020 e

NF n° 1154 de 30/0612020.

Comunidades Qtde. USls instaladas Prazo de execÏ1

ÇpeladoAlto .,
.

Vila Ribeiros

19

JácÍdT13 '

p TAPA- Licitação - prazo para execúção: 4 meses

Realização de processo licitatório, pelo Município, para a contratação de

empresa para execução de obra' de instalação de USI. corn fornecimento . de

material e celebração do contrato.
.

'

8 ETAPA - Execução -48 USI's Instaladas •

'

.

.

prazo para execução: 5 Meses após o termino da 7a ETAPA .

- valor: R$ 180.720,00. S

mumQe ii sao de execuçi
Capela do AltO 48J_ 5 meses J

4 -PLANO DE APLICAÇÃO DOS RCURSOS FINANCEIROS ..

4.1 - Licitação - Aquisição com iistalação de Unidade Sanitária Individual

formado po tanque séptico .e unidades complementares de tratamento,

cdnforme descrição constante de Nota Técnica, anexo I que integra este Plano /
de Trabalho 'para todos o fins. - Valor Médio Faturado 'Unitário R$ 3.626,624(
Ha'1°Fase.'

•

•'
•

. •/

/1 /
5

"'



- SIMA

ff Subsecretaria de infraestrutura AiA Vfl/k

42 - 2 LicitaQão - Aquisição com instalação de '48 Unidades Sanitárias

Individuais, formado por tanque séptico é unKlãdes complementares de

tratamento, confórme descrição constante de Nota 'Técnica, anexo I que integra

esto Plgnà de Trabalho para todos os fins. - Valor Estimado Unitário R$3.765,OO-

na 2°Fase. '

'
'

.

43 - Valor Total dos recursos para a execução - R$ 873214,23
.

Fase

____ ____

.

- Comunidade'
Numero de

- Valor
,

Dos Claudirios '

-

43

Lavras: .

"

:.___ -. 7
__

PocinhodeCima .. ; 12

Capinzal
' 17

Cachoeiraristal
'

12
692Á94;23

____________

________

apuava de Limeira _22

Gomes _____.
42

___________

Portao Preto 4
_____

Capela do Alto
'

19
____

Vila Ribeiros -

-

13

Capela do Alto 48 180 720 00

I



• Comidades •Qtde

[ Lavras
«

VS'sacão

7

[Poctnhoj12 Concludo
Cachoeira Cnsta L 12

Ohs Prestaçao de contas ja aprovada

33 Parcela - Valor repassado ao Muniwpto em 23112/2015 R$ 141 738,08

43 Etapa de Execuçao - R$ 141 738,08 do repasse ao Municiplo de 2/12/2015

TTunidaaiTJ_Qtde USi insta[Ë]
17

Capuava de UmeiraJ_ 22__j
Conc t ido
-

Ohs Prestaçao de contas a aprovada

43 Parcela- Valor repassado ao Mumcipio em 24/11/2017 R$ 167 178,24

a

Etapa de Execução - R$ 167 178,24 do repasse ao Munlcipio de 24/11/2017

L Cornundades

Gomes.

Qtde USI's instalàdas

42

Execução

-

4 Cancluido

Ohs Prestação de contas ja aprovada

53 Parcela -Valor repassado ao Municipio em 16/12/2019 R$ 116 297,91

6 Etapa de Execução- R$ 116 297 91 do repasse ao Munlcipio de 16/12/2019

[cid

E1iiLI
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GOVERNO DO ESTADO DE sÃo PAULO

i L1& Secretaria de lnfraestrutura e Meio Ambiente - SIMA \

Subsecretaria de Infraestrutura

6° Parcela - Valor repassado ao Município em 3011212020: R$ 174.446,86

8° Etapa de Execução - valor de R$ 180.720,00 sendo:
S

R$ 174.446,86 do repasse ao Município de 30/1212020.

R$ 275,31 do repasse ao Municiplo de 21/02/2014.

R$ 1.383,60 do repasse do Município de 13/0312015.

R$ 4.614,23 dos rendimentos do periodo 2014/2021.

Obs.:- Encaminhar a prestação de contas em até 10 dias do término da 8° etapa.

6 PREVISÃO DE INÍCIO E TÉRMINO DO OBJETO

Previsão de execução do objeto é de 9 meses após a assinatura do-aditamento

do convênio.

Previsão de término do convênio é de 12 meses da assinatura do aditamento do

convênio - data prevista 04/09/2022.

Nota: Serão utilizados estes 3 meses para ajustes do cronograma e para

eventuais condições meteorológicas desfavoráveis.

São Paulo, .O decfS1de 2021.

S

.

José Rodrt z Vazquez Jõiiiatheus Rodolfo de Freitas

Respondendo pela Coordenadoria Prefeito Municipal de Guapiara
de Saneamento -.

__. .

..* --.S---..

'SS





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 'N

Secretaria de lnfraestrutura e Meto Ambiente - SIMA

Subsecretaria de Infraestrutura

Coordenadoria de Saneamento
ÁGUA E VIDA

ANEXO H

NOTA TECNICA

Programa Água é Vida - Decreto Estadual n° 57.479 de 01 de novembro de 2011

UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL (USO

A Unidade Sanitária Individual (USI) consistirá em sistema de tratamento de efluentes

domésticos, tipo reator anaeróbio, composto por caixa de gordura, caixa de inspeção,

tanque séptico de câmara única ou em série, seguido de filtro anaeróbio de fluxo

ascendente e sumidouro.

Capacidade para até 06 (seis) pessoas por Unidade Sanitária Individual (USI), com volume

mínimo nominal de 1.990 Litros parafossa séptica, conforme a NBR 7229/93. Para o filtro

anaeróbio de fluxo ascendente, um volume mínimo do leito filtrante de 1.000 Litros, de

acordo com a NBR 13969/97.

A caixa de gordura, o tanque séptico, o filtro anaeróbio de fluxo ascendente e sumidouro

devem ser construídos em concreto a rmado, plástico ou fibra de vidro de alta resistência, de

modo a garantir estanqueidade e apresentar resistência mecânica ao ataque de substâncias

químicas, presentes no esgoto (NBR 7229/93 e NBR 13969/97).

VERSÃO4 Pág.lde4

Esquema Básico da USI mod. 1
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

' Secretaria de lnfraestrutura e Meio Ambiente - SIMA

Subsecretaria de Infraestrutura
AGL IA E VInA

Coordenadorta de Saneamento

'Para a instalação da Unidade Sanitária Individual (IJSI), sua tocaUzaç nc trc- deve levar

em consideração a disponibilidade de área, tipo de solo, distância e posicionamento em

relação às instalações hidráulicas residenciais, proximidade com divisas, córregos, valas e

fontes de água potável, dentre outros, devendo ainda propiciar, tanto o esgotamento

sanitário residencial, quanto a disposição do efluente final por gravidade, prevenindo-se

potenciais riscos de degradação ao meio ambiente. -

Todos os componentes da USI, atendendo questões de segurança, devem apresentar tampas

em concreto armado, plástico ou fibra de vidro de alta resistência. A tampa do tanque

séptico deverá apresentar pelo menos uma abertura com dimensão, igual ou superior a

60cm, conforme item 5.14 da NBR 7229/93.

Esquema Básico da USI- mod. 2

Informações complementares

A USI deverá assegurar a aualidade do efluente tratado de forma a não comprometer o uso

dado às águas dos mananciais e atendendo a NBR 13969/97.

A Unidade Sanitária Individual (USI) deverá atender rigorosamente às prescrições das

Normas Técnicas Brasileiras: NBR 7229/93 (Projeto, construção e operação de. sistemas de

tanques sépticos), NBR 13969/97 (tanques sépticos - unidade de tratamento complementar

e disposição final dos efluentes líquidos - projeto, construção e operação), NBR 8160/99

(Sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução), NBR 12209/11 (Elaboração de

projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários), além das

orientações das concessioná rias e órgãos ambientais.

VERSÃO 4 Pág.2de4



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA _____

Subsecretaria de Infraestrutura

Coordenadoria de Saneamento
ÁGUA E VIDA

A escolha do sistema de disposição do efluente deve ser realizada pelo que apresentar

menor impacto ambiental dependendo da distância, da qualidade e uso dado ao corpo

receptor, da porosidade do solo, da existência de poço de água na proximidade, da altura do

lençol freático e em pleno atendimento às normas ambientais vigentes. -

A equipe responsável pela instalação e execução de obras deverá ser qualificada e treinada,

quanto ao uso correto dos uniformes, crachás de identificação, EN's e EPC's (ex: botas de

PVC, coletes, luvas, capas de chuva, óculos, recipiente com água para higienização das mãos,

agente desinfetante como álcool iodado, sabão, papel toalha, dentre outros indicados) e

quanto aos hábitos de higiene, de direção defensiva,' de eliminação de atos inseguros,'de

proteção a'mbiental e de prevenção de danos ao meio ambiente. Desta forma, esta equipe

estará apta a desenvolver os trabalhos garantindo a integridade física de pessoas, o bom uso

dos equipamentos e a conformidade das instalaçes.

Ilustração dos componentes

Tanque Séptico em Concreto

________

Egpuma

iH
L-

t :____
--

,..-.'. )

Lodo

-

:•

Tanque Séptico e Filtro Anaeróbio

de Fluxo Ascendente em PEAD

Tanque Séptico, Filtro AnaeróbIo e Sumidouro

emPEAD -

VERSÃO 4
'

Pg.3 de 4



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

4 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA

Subsecretaria de Infraestrutura
AC3UAEVIDA

Coordenadoria de Saneamento

S. S

Sumidouro (corte) em Concreto

Tub T4fflp.i mcvel

£ntr4
flp+CtC noIó vjada

JiL .

(

Hutsi g
Ian,

H

En* ______________________________

OSaG

ft4velrnax.do

Len(oi Frettco
LençoTFeKo

So Paulo, 21 de agosto de 2019.
S

CSaneamento
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Tomada de Preço nº 06/2021 
 

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
 
 

Razão Social da Proponente:  
Endereço:  
CNPJ:  
Telefone:  
E-mail institucional:   
E-mail pessoal:  

 
PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 
Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete – QUINTO TERMO DE ADITAMENTO ‐ Processo SSRH nº 730/2011, 
SPDOC 1447421/2018, NIS 2138243, Convênio Água é Vida nº 11/2012 

Fase  Comunidade Bairro  Unidade  Valor Unitário    Valor Total  

2  Bairro Paes  51 

   Bairro do PIca –Pau  19 

   Sub Total  70                     
 
 

Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete – QUINTO TERMO DE ADITAMENTO ‐  Processo SSRH nº 
1207/2013, SPDOC 144123/2018, NIS 2140858, Convênio Água é Vida nº 06/2013) 

Fase  Comunidade Bairro  Unidade   Valor Unitario    Valor Total  

2  Capela do Alto  48 

   Sub Total  48 
 
 

VALOR TOTAL GERAL             
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

1 - O prazo de eficácia desta proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93) e suas 
alterações.  
2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
3 - Condições de Pagamento: conforme item 11 e seus subitens do Edital. 

 
 

Dados do representante da empresa, conforme consta no contrato social ou procuração: 

Nome:  
Identidade nº/Órgão expedidor:  

CPF nº  
RG nº  

Cargo do Representante Legal da Empresa  
  



 
  

 
 
 
 

 

Tomada de Preço nº 06/2021 
 

ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 

PROCURAÇÃO"EXTRA JUDICIA" 
 
 
 
OUTORGANTE:........................................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº ..........................., com sede na Rua ........................................................, nº ..........., bairro 
........................, na cidade de ........................., Estado de .........................., neste ato representada pelo(a) 
.................................. (sócio/diretor), Sr. (a) ..................................................., ...................... (nacionalidade), 
.................... (estado civil), ......................... (profissão), portador(a) do RG nº ............................... e do CPF nº 
..........................., residente e domiciliado na Rua ..........................................., nº ............., na cidade de 
................................., Estado de ...................................,  
 
OUTORGADO(S):Sr. (a) ........................................, ....................... (nacionalidade), ....................... (estado 
civil), ......................... (profissão), portador(a) do RG nº ........................................... e do CPF nº 
........................., residente e domiciliado na Rua ..................................., nº ........., bairro ..................., na cidade 
de .........................., Estado de ..............................................; 
 
PODERES: ao(s)qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021, da Prefeitura Municipal de 
Guapiara, podendo para tanto prestar esclarecimentos, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 
notificações, interpor recurso, manifestar-se quando à desistência deste e praticar todos os demais atos 
inerentes ao referido certame. 
 
 

............................., ........  de ............ de 2021 
 
 
 

........................................ 
Outorgante 

  
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 

Tomada de Preço nº 06/2021 
 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA E ............................................................ 
 

A Prefeitura Municipal de Guapiara, doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo 
Sr.Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa 
............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante 
denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de 
identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que 
qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à TOMADA DE 
PREÇOS Nº 06/2021. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em 
harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, 
subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 

PRIMEIRA (DO OBJETO) - Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Unidade Sanitária 
Individual (USI), para tratamento de esgoto unifamiliar em comunidades isoladas no município de Guapiara – 
SP, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência do edital, observadas as normas 
técnicas da ABNT, com a instalação do equipamento na residência beneficiada (Governo do Estado de São 
Paulo – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete – QUINTO TERMO DE 
ADITAMENTO - Processo SSRH nº 730/2011, SPDOC 1447421/2018, NIS 2138243, Convênio Água é Vida 
nº 11/2012 e Processo SSRH nº 1207/2013, SPDOC 144123/2018, NIS 2140858, Convênio Água é Vida nº 
06/2013), conforme ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do Edital. 
 
SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos 
termos constantes no ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO da TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021. 
 
Parágrafo Primeiro - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá por 
todos os meios necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do Edital, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes. 
 
Parágrafo Segundo - Os serviços deverão corresponder às especificações contidas no ANEXO I - 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do Edital, caso não constatada tal condição a empresa licitante vencedora 
se responsabilizará na correta adequação e, se for o caso, refazer os serviços a fim de atender plenamente as 
especificações contidas nesse Contato. 
 
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ............................ 
(............................................), correspondendo a R$ ......... (..........) mensais, conforme o preço proposto pela 
Contratada. 
 
Parágrafo Primeiro -Passados 12 (doze) meses da data de publicação do contrato, o seu valor poderá ser 
recomposto, alcançando a data da apresentação da proposta e aplicando-se o IGP-M da FGV acumulado no 
período, a requerimento da Contratada, aplicando-se o mesmo critério na eventual prorrogação de que dispõe a 
cláusula sexta do presente termo. 
 
Parágrafo Segundo - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 
1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código de Despesa Orçamentária da Prefeitura 
Municipal de Guapiara do ano de 2021: 



 
  

 
 
 
 

 

SEC. DE OBRAS PÚBICAS E SERVIÇOS URBANOS - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

02.00.00  02.07.00  02.07.01  15.4510055.2039  4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  252

 
SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

02.00.00  02.08.00  02.08.01  10.3010063.2045  4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  308

 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - MEIO AMBIENTE 

02.00.00  02.10.00  02.10.01  18.5410071.1141  4.4.90.51.00  OBRAS E INSTALAÇÕES  434

 
QUINTA (DO PAGAMENTO)- O(s) pagamento(s) dos valores contratados será(ão) efetuado(s), 
mensalmente da prestação dos serviços, mediante apresentação dos relatórios dos serviços prestados no 
período e em conformidade com o ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO e mediante apresentação de 
fatura e/ou documento equivalente, assinada pelo(a) Secretário(a) responsável, onde deverão constar os 
serviços executados. 
 
Parágrafo Primeiro - A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura 
devidos, inclusive ao INSS. 
 
Parágrafo Segundo - Deverá constar, obrigatoriamente na Nota Fiscal: “Tomada de Preço nº 06/2021”, bem 
como o número do pedido de compra. 
 
Parágrafo Terceiro - Considerando-se que o presente contrato configura prestação de serviços continuada ou 
parcelada, e diante do disposto na Constituição Federal, art. 195, § 3˚, na Lei 8.666/93, arts. 29, incisos III e 
IV, e 55, inciso XIII, na Lei 8.036/90, art. 27, “a”, na Lei 9.012/95,art. 2˚, e na Lei 8.212/91, art. 47, assim 
como no Enunciado TST 331; a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal ou 
documento similar, destinado à liquidação da prestação do serviço, sob sua exclusiva responsabilidade, e às 
suas expensas, a Certidão Negativa de Débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/); a Certidão Negativa de Débitos, junto ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS (https://www.sifge.caixa.gov.br/); e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, junto ao 
Tribunal Superior do Trabalho - TST (http://www.tst.jus.br/certidao). 
 
Parágrafo Quarto - Os pagamentos devidos pela CONTRATANTE dar-se-ão apenas e tão somente mediante 
a apresentação, sob a exclusiva responsabilidade e a expensas da CONTRATADA, de todos os documentos 
mencionados no parágrafo terceiro. 
 
Parágrafo Quinto - A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação, pela empresa proponente 
vencedora, das Certidões exigidas no Parágrafo terceiro desta Cláusula. 
 
SEXTA (DO PRAZO) - A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
da assinatura do contrato, prorrogáveis na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) - São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do ANEXO I – 
ESPECIFICAÇÕES do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021, conduzir os trabalhos ora contratados 
de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à 
Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela 
mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-
especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o 
objeto desta avença.  
 
OITAVA (DAS PENALIDADES) - Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as 
sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  



 
  

 
 
 
 

 

a) Atraso injustificado na execução do serviço, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 
8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na 
seguinte proporção: 
I) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
II) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia. 
 
b) Pela inexecução total ou parcial do serviço, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades: 
I) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 
II) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de 
inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A 
penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, 
podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
Parágrafo Segundo – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento 
não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
 
Parágrafo Terceiro - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado.  
 
Parágrafo Quarto - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da 
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
NONA (DA RESCISÃO) - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela 
Lei e no Edital. 
 
Parágrafo Único - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
DÉCIMA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) - O presente contrato não poderá ser objeto de 
cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA (DAS RESPONSABILIDADES) - A Contratada assume como exclusivamente seus, 
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, 
também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, 
cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada. 
 
Parágrafo Segundo - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
Parágrafo Terceiro- A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o 
pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 
execução de seu objeto. 



 
  

 
 
 
 

 

 
DÉCIMA TERCEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) - Até o quinto dia útil do mês seguinte ao 
da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, 
para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
DÉCIMA QUARTA (DO FORO) - O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito SP, excluído 
qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de 
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 

Guapiara, aos  ....  de ............................. de   2.021.        
 
Prefeito Municipal     
 
_____________________________________________ 
JOSÉ MATHEUS RODOLFO FREITAS    Contratada 
 
Testemunhas 
 
_________________________________________________________    ______________________ 
Nome                                                Ass.                                            CPF 
 

_________________________________________________________    ______________________ 
Nome                                                Ass.                                            CPF  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 

 

Tomada de Preço nº 06/2021 
 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO 
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
.................................,....................................................... Inscrito no CNPJ n° ..........................................., por 

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

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

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

............................, ....... de ................ de 2021 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

 
 
 
 

 

 
Tomada de Preço nº 06/2021 

 
 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 
EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

PARTICIPAÇÃO 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa............................................. Inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que 

examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta 

financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que 

até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não 

subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

 
 

.........................., ....... de ................. de 2021 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

 
 
 
 

 

Tomada de Preço nº 06/2021 
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO – ENQUADRAMENTO ME OU EPP 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Guapiara. 

 
 
 

.........................., ....... de ................. de 2021 
 
 
 

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

  



 
  

 
 
 
 

 

Tomada de Preço nº 06/2021 
 

ANEXO VIII - CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA 
 
CONTRATADO: __________________________________________________  
 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________  
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Unidade Sanitária Individual (USI), para 
tratamento de esgoto unifamiliar em comunidades isoladas no município de Guapiara – SP, conforme 
especificações técnicas constantes do Termo de Referência do edital, observadas as normas técnicas da ABNT, 
com a instalação do equipamento na residência beneficiada (Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente – Chefia de Gabinete – QUINTO TERMO DE ADITAMENTO - Processo 
SSRH nº 730/2011, SPDOC 1447421/2018, NIS 2138243, Convênio Água é Vida nº 11/2012 e Processo 
SSRH nº 1207/2013, SPDOC 144123/2018, NIS 2140858, Convênio Água é Vida nº 06/2013). 
 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________  

 
 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
1. Estamos CIENTES de que:  
 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  
 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das de interesse, Despachos e Decisões, 
mediante regular manifestações 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.  

 
 
 

 LOCAL e DATA: _________________________________________________  
 



 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: _________________________________________________________  
Cargo:__________________________________________________________  
CPF: ____________________________  
RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: ______________________________________  
E-mail institucional ________________________________________________  
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________  
Assinatura:______________________________________________________  
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________  
Cargo:__________________________________________________________  
CPF: ____________________________  
RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: ______________________________________  
E-mail institucional ________________________________________________  
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________  
Assinatura: ______________________________________________________  
 
Pela CONTRATADA:  
Nome:_________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________  
CPF: ____________________________  
RG: __________________________  
Data de Nascimento: ____/____/_____  
Endereço residencial completo: ______________________________________  
E-mail institucional ________________________________________________  
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________  
Assinatura: ______________________________________________________  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


