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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013 

TIPO MENOR PREÇO 

PROCESSO Nº 1715/2013 

 
OBJETO AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE DE ALTA RESOLUÇÃO 0,50M EM 

FORMATO DIGITAL DA UNIDADE HIDROGRÁFICA DE GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS 08 (UGRHI 08), PARA AVALIAR AS ALTERAÇÕES 
OCORRIDAS NO MEIO AMBIENTE POSSIBILITANDO INDICAR MEDIDAS 
MITIGADORAS PARA MAXIMIZAÇÃO OU MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS. 

 
ANEXOS I FORMULÁRIO PROPOSTA 

 II MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

                     III     TERMO DE REFERÊNCIA 
ÍNDICE: 

 

ITEM  ASSUNTO 

1  DO OBJETO 

2  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3  DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

4  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5  DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8  DOS RECURSOS 

9  DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 

10  DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 

11  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14  DO FORO 

15  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/13 

 
PROCESSO Nº 1715/2013 
 

DATA: 28/06/2013. 
 
HORÁRIO: 09:00 horas. 
 
Local: Divisão de Compras e Licitações – Rua Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro - 
Itirapuã - SP 
 
A Prefeitura Municipal de Itirapuã torna público para conhecimento dos interessados que, na 
data, horário e local acima indicado, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as condições deste Edital e seus 
Anexos. 
 
Esta licitação observará as condições estabelecidas no presente Edital, bem como os preceitos 
do direito público, em especial as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, dos Decretos 
nºs 3.555, de 08/08/2000, 3.722, de 09/01/2001, e suas alterações, e subsidiariamente aos 
dispositivos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 
 
1. DO OBJETO 

 
AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE DE ALTA RESOLUÇÃO 0,50M EM 
FORMATO DIGITAL DA UNIDADE HIDROGRÁFICA DE GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS 08 (UGRHI 08), PARA AVALIAR AS ALTERAÇÕES 
OCORRIDAS NO MEIO AMBIENTE POSSIBILITANDO INDICAR MEDIDAS 
MITIGADORAS PARA MAXIMIZAÇÃO OU MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS, conforme 
descrição contida no Termo de Referência, parte integrante deste edital. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 –  Serão impedidas de participar da presente licitação as empresas: 
 
a) Suspensas do direito de licitar no prazo e nas condições do impedimento; 
 
b) Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração direta ou indireta, 

Municipal, Estadual ou Federal; 
 
c) Aquelas que estiverem em regime de concordata ou de falência. 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, 
no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 
outro documento equivalente, até as 09h:00 min. horas do dia 28 de junho de 2013. 

 
3.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, em original ou cópia autenticada, outorgando poderes para a 
prática de todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. 
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3.2.1 Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 
deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e 
suas alterações, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

3.3. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço 
oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade 
das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

 
3.4. A incorreção nos documentos de credenciamento, não inabilitará a licitante a participar 

deste Pregão, mas impedirá o seu representante de se manifestar e de formular lances 
verbais. 

 
3.5. As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 

deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos 
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando 
aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente assinado pelo 
responsável legal da empresa, conforme anexo III.  

 
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. A proposta comercial e os documentos de habilitação exigidos neste Edital deverão ser 

apresentados no local, dia e hora determinada, em 2 (dois) envelopes separados, 
devidamente fechados, sendo vedada outra forma de entrega dos referidos envelopes. 

 
4.1.1. Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os seguintes dizeres: 

 ENVELOPE 1 - PROPOSTA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ/SP 

PREGÃO Nº 21/13 

PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE 

 

 ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ/SP 

PREGÃO Nº 21/13 

DOCUMENTAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO PROPONENTE 

 
4.1.2. A apresentação de proposta por parte da licitante implicará na plena aceitação 

das condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 

 

4.1.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

4.1.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 

4.2 -  DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “1” 
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4.2.1. Deverá ser impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado do licitante, em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 

assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 

proponente, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, conforme Anexo I 

(Formulário Proposta) deste Edital. 

 
4.2.2 Constar Preço unitário e total, em moeda corrente nacional (R$), estando 

incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas necessárias ao 
cumprimento do objeto licitado, ressalvadas a hipótese prevista no § 5º, do Artigo 
65, da Lei nº 8.666/1993. Em caso de divergência entre os preços unitários e 
preço global da proposta, serão considerados os primeiros. 

4.2.3. Descrição detalhada das especificações do objeto cotado, bem como outras 

características as quais possam permitir identificá-lo, e ainda: 

 

4.2.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data de abertura deste Pregão. 
 

4.2.5. O prazo de pagamento será conforme indicado no subitem 11.1 deste Edital. 

 

4.2.6. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou 
apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o seu 
julgamento. 

 
4.2.7. Em caso de omissão de qualquer prazo ficará estabelecido o prazo 

constante neste Edital. 
 

4.2.8.  Dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número 
da respectiva conta. Deverá ser indicada apenas uma conta por CNPJ. Obs. 
Qualquer alteração posterior do banco, agência ou número da respectiva conta 
deverá ser informada, através de ofício, endereçado ao Setor de Tesouraria; 

 
4.3 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “2” 

 
4.3.1 A habilitação da licitante detentora da melhor oferta será verificada, após a análise 

e julgamento das Propostas de Preços, devendo apresentar os seguintes 
documentos:  

 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
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e) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ); 
 
f) Prova de inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante; 
 
g) Prova de regularidade ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) 
mediante apresentação de certificado de regularidade fornecido pela Caixa 
Econômica Federal; 
 
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante mediante certidão negativa;  
 
i) Prova de regularidade relativa a Previdência Social mediante certidão negativa 
de débito (CND do INSS); 
j) Certidão negativa de falência e concordata, emitida pelo distribuidor do foro da 
sede do licitante; 
 
k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei. 

 
OBS.: Para as empresas criadas recentemente que ainda não possuem balanços 
exigíveis é permitida a substituição por outro tipo de demonstração contábil. 

 
l) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela 
Administração direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da 
lei. 
 
m) Declaração conforme Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 
n) Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou 
certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando 
ter a empresa licitante prestado ou estar prestando serviços compatíveis e 
pertinentes com o objeto licitado. 
 
o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, nos 
termos da Lei nº 12.440/11 

 
p) Declaração de não parentesco, conforme modelo constante do Anexo IV deste 
edital 

 
As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
 
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
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no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação 

4.3.2.  A não apresentação de qualquer dos documentos indicados neste subitem 
implicará a inabilitação da proponente. 

4.3.3  As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

4.3.4  A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida 
pela própria Comissão de Licitação, se os dados existirem em outro documento 
apresentado 

4.3.5  Os documentos necessários à “HABILITAÇÃO” poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por funcionário da Divisão de Compras e Licitações que, neste caso, pede-se 
que os documentos sejam apresentados para autenticação neste setor com 
antecedência mínima de 24 horas da data da sessão inaugural, à exceção dos 
que forem obtidos via Internet, que não precisarão ser autenticados, os quais 
serão validados mediante consulta para comprovação de sua regularidade. 

5.  DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
5.1 A sessão para recebimento e para abertura dos envelopes “PROPOSTA” e 

“DOCUMENTAÇÃO”, será pública, dirigida pelo Pregoeiro, que será assistido pela 
Equipe de Apoio, e se realizará no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste 
Edital, com observância às condições estabelecidas no presente Edital, bem como 
as disposições da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, no Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, 
e suas alterações, e subsidiariamente aos dispositivos da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993 e suas alterações posteriores ao Decreto Municipal nº 9.032 de 25 de 
fevereiro de 2008. 

 

5.2 No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão 

credenciar-se junto ao Pregoeiro, por meio de instrumento próprio, com poderes para 

praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, conforme item 3 

deste Edital. 
 

5.3 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes “PROPOSTA 

COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO”.  
 

5.4 Serão abertos os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL”, sendo feita a sua conferência 

e posterior rubrica pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos 

representantes das licitantes que estiverem presentes. 

 
6 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
6. Para julgamento e classificação das propostas serão adotados o critério do menor preço 

por item, observados as especificações constantes nos anexos do presente Edital. 
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6.1. O Pregoeiro verificará a conformidade das propostas apresentadas com as condições 

estabelecidas no subitem 4.2. deste Edital. 
 

6.2. Dentre as propostas de preços que estiverem em conformidade com as condições 

fixadas no subitem 4.2 deste Edital, o Pregoeiro classificará aquela de menor preço e 

também aquelas que apresentarem preço global até 10% (dez por cento) superior à 

proposta de menor preço, para participar da etapa competitiva de lances verbais. 
 

6.2.1. Quando não forem apresentadas, no mínimo, 03 (três) propostas na condição 

definida no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subseqüentes à de menor preço, até o máximo de 03 (três), para que as licitantes 

participem da competição de lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

ofertados nas suas propostas. 
 

6.3. As proponentes classificadas conforme exposto nos subitens 6.2 ou 6.2.1, será dada 

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 

distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 

proclamação do vencedor pelo Pregoeiro. 
 

6.4. A desistência de qualquer proponente em apresentar lance verbal, quando convocado 

pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão da fase de lances do certame, permanecendo 

o último lance ou a proposta escrita na sua forma original. 
 

6.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes neste Edital, sem prejuízo das penalidades 

previstas na legislação. 
 

6.6. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 

exclusivamente pelo critério de menor preço por lote. 

 

6.7. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 

motivadamente a respeito. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a vencedora, 

com vistas à obtenção de melhores preços. 
 

6.8. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela 

licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada. 
 

6.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo serviço objeto deste Edital, pelo Pregoeiro. 
 

6.10. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva 

proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto deste Edital. O Pregoeiro 

poderá negociar diretamente com a vencedora, com vistas à obtenção de melhores 

preços. 
 
6.11. A critério do Pregoeiro, a licitante declarada vencedora deverá formalizar perante a 

Prefeitura Municipal de Itirapuã, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas 
a partir do encerramento da presente sessão, nova proposta escrita, contendo os valores 
finais resultantes dos lances verbais. 
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6.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes a qual, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos 

membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes que estiverem 

presentes. 

 

6.13. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 
6.14. A Prefeitura Municipal de Itirapuã não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações 

de omissão, na "PROPOSTA", de serviços necessários à execução do Contrato ou de 
inexatidão relativamente à quantidade dos serviços contratados, com o objetivo de 
alterar o preço proposto. 

 
6.15. Uma vez apurada, no curso da contratação, que a contratada acresceu indevidamente 

aos seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou 
parafiscais e emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a execução dos 
serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com a conseqüente 
redução dos preços praticados e o reembolso dos valores porventura pagos a maior à 
contratada. 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
7.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 

 
7.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

7.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 
 

8. DOS RECURSOS 
 
8.1 A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, 

depois de declarada a vencedora, com registro em ata da síntese das suas razões, 
podendo o interessado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas a apresentar as contra-razões, em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

8.2 A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará a decadência do 

direito de recurso, e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro, a vencedora. 
 
8.3 Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

8.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

8.5 As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente no 

endereço abaixo e dirigidas ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Itirapuã, o qual 

decidirá sobre os recursos após apreciação e parecer da Coordenação Jurídica de 

Contratos. 
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8.6 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 

Divisão de Compras e Licitações - Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro –, Itirapuã 

- SP, nos dias úteis no horário de 08:30 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas. Não serão 

reconhecidos os recursos interpostos vencidos os respectivos prazos legais. 

 
9 DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 
 
9.1 Procedida à homologação, pela autoridade competente, da adjudicação proferida pelo 

Pregoeiro, a empresa adjudicatária, após convocação, por escrito e protocolizada, 
deverá comparecer à Divisão de Compras e Licitações - Rua Dozito Malvar Ribas, 
5000 – Centro –, Itirapuã - SP, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a convocação, 
para recebimento da Ordem de Fornecimento e/ou assinatura do contrato. 

 
9.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, desde 

que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Itirapuã. 
 
9.3 A recusa injusta da adjudicatária aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento ou assinar 

o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições 
exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as sanções previstas neste 
Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

 
9.4 Expirado o prazo fixado nos subitens 9.1 e 9.2, a Prefeitura Municipal de Itirapuã poderá 

convocar as proponentes remanescentes, por ordem de classificação, para os fins ali 
indicados, em igual prazo ou revogar a licitação. 

 
9.5 A proponente convocada na hipótese prevista no subitem 9.4 supra, não ficarão sujeitas 

a penalidades, em caso de não aceitação das condições ali indicadas. 
 

10. DAS CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
10.1 Os produtos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal Itirapuã, à Divisão de 

Compras e Licitações - Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 – Centro –, Itirapuã - SP no prazo 
máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, em conformidade com as condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos e cobrados mediante documentação fiscal 
hábil.  

 
10.1.1. A licitante vencedora do certame deverá entregar os produtos de acordo com o 

Termo de Referência. 
 
10.2 Será indispensável mencionar o número da Ordem de Fornecimento (OF), em toda a 

documentação referente ao objeto desta licitação. 
 
10.3 Não serão aceitos fornecimentos que não tenham sido autorizados por Ordem de 

Fornecimento (OF) ou Contrato, ou que, por qualquer motivo, não estejam de acordo 
com os termos e condições estabelecidas neste Edital. 

 
10.4 Todas as mercadorias serão aceitos, em princípio, sob condição, sujeitando-se à 

aprovação da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento da Secretária 
Executiva e Diretoria do CBH – SMG, para aceitação definitiva. 

 
10.5 No caso de laudo desfavorável, a contratada deverá sanar a irregularidade dentro do 

prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do 



Prefeitura Municipal de Itirapuã 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

10 

 

recebimento da notificação, cabendo à Prefeitura municipal de Itirapuã a solução final e 
definitiva da questão. 

 
11 – DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 
 

11.1.  Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, 
mediante nota fiscal com termo de recebimento do órgão requisitante, com o 
crédito em conta corrente bancária da adjudicatária, em até 30 (trinta) dias após 
entrega a nota fiscal de prestação do referido serviço e aprovação pela 
Secretária Executiva, conforme item 10.4. O município não se responsabilizará 
por outra forma de cobrança. 

11.2.   O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do 
preço em vigor na data da entrega. 

 
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1 Será aplicada a multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na entrega dos serviços, 

até o máximo de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor de cada item, parcela ou 
saldo da Autorização de Fornecimento (AF) ou Contrato em atraso e demais multas 
previstas no Contrato em anexo. 

 
12.2. Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços objeto desta licitação, a 

adjudicatária, garantida a defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, 
ficará sujeita à suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Itirapuã e à multa até o limite de 10% (dez por cento) 
sobre o preço global do serviço. 

 
12.3 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem 9.1 do Edital, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária a uma multa 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

 
12.4 A Prefeitura Municipal de Itirapuã poderá rescindir o Contrato, se ocorrer qualquer das 

hipóteses previstas nos Artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993, e nas condições indicadas no 
Artigo 79 do mencionado diploma legal. 

 
12.5 Constitui motivo bastante para anulação da Ordem de Fornecimento (OF) ou rescisão 

do Contrato a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação. 
 
12.6 As multas constantes dos subitens 13.1 ao 13.3 do Edital, que poderão ser aplicadas 

cumulativamente conforme o caso, são meramente moratórias, não isentando a contratada 
do ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa. 

 
12.7  A proponente que apresentar documentação falsa no certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus Anexos e das demais 
cominações legais. 
 

13    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.3 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

no ato da sessão pública. 
 

13.4 A Prefeitura Municipal de Itirapuã poderá revogar a licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 

13.5 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 

futuro contrato. 
 

13.6 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, na Divisão de 

Compras e Licitações - Rua Dozito Malvar Ribas, 5000, Itirapuã - SP – telefones: 

(0xx16) 3146 - 6700, ou para email compras@itirapua.sp.gov.br. 

 

13.7 Indicar o nome do representante legal da empresa, para fins de assinatura da futura 

Autorização de Fornecimento/Contrato, acompanhado de cópia do instrumento legal que 

confere tais poderes. 
 
13.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão. 

 
13.9 O edital estará disponível, para ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico 
www.itirapua.sp.gov.br , no link “Licitações”, sem qualquer custo para o licitante. 

 
13.10 Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado no Jornal Diário da Franca, 
Folha de São Paulo, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na página da Prefeitura 
disponível na Internet, as outras informações relativas ao procedimento serão publicadas 
somente no Jornal Comércio da Franca e na página da Prefeitura de Itirapuã: 
www.itirapua.sp.gov.br – link: Licitações, conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93. 
 
13.11 Serão afixados no quadro mural de compras da Prefeitura Municipal de Itirapuã, todos os 
atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação tais como: comunicações, consultas e 
respostas aos interessados, resultados da fase da habilitação e classificação das propostas. 
 
13.12 As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e 
outras informações pertinentes ao processo serão veiculadas somente na Imprensa Oficial, 
contratada pelo Município para realizar suas publicações oficiais. 

 
14.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. 
 
14.8.  Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que 

recaírem sobre os bens, ocorrerão por conta da firma adjudicatária, cabendo ao 
contratante apenas o pagamento do preço estipulado. 

 
15  DO FORO 
 

mailto:sergio_copel@franca.sp.gov.br
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15.1.  Fica eleito, desde já o foro deste município de Patrocínio Paulista, Estado de São 
Paulo, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos oriundos ou relativos à 
aplicação do presente Edital e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer 
outros por mais privilegiados que possam ser. 

 
 

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

16.1 – As despesas para a aquisição correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

 
 - Ficha 190. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2013 
 

PROCESSO Nº ______________ 

 

ANEXO II 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
Local e data 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ. 

 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2013. 

 
 

Prezados Senhores, 
 
 

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ___________, o Sr. ___________________________, Carteira 
de Identidade nº _______________, Órgão Expedidor _______, CPF nº 
________________________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive, efetuar 
lances, interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, 
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. 

 
ATENCIOSAMENTE, 

  
 
 

_________________________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2013 
 
 

PROCESSO Nº ______________ 
 

 

ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
Local e data 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ________. 

 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2013. 

 
 
 

 
 

Empresa..............................., inscrita no CNPJ nº 

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

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

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

MICROEMPRESA-ME, ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 

14/12/2006. 

____________________,_____ de ___________________ de 2013. 

 

   

 

  Carimbo e assinatura do Representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2013 

PROCESSO Nº _____________ 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr. ______________________, Portador do RG nº 

____________________ CPF nº ______________, DECLARA, especialmente para o EDITAL 

DE PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2013, que em seu quadro societário, cotistas ou 

dirigentes não compõe servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha 

reta e colateral, consangüíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que 

nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de 

licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação, conforme disposições previstas na 

legislação vigente. 

 

_____________________, _________ de _______________ de 2013. 

 

    

 

   ____________________________________  
   Responsável da Licitante 
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 ANEXO I 

_________ (SP), _____ de ____________________ de 2013. 
 

À Prefeitura Municipal de _______ 
Rua ______________ – Sala de Licitações 
Paço Municipal  
____________-SP 
 
Ref:   Pregão nº ___/13 
          Processo nº _____________ 
 
Prezados Senhores, 
 
  Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª., nossa 
Proposta de Preço relativa à Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. A presente 
proposta fica fazendo parte integrante do contrato que poderá ser assinado, independente de 
transcrição. 
  Da detida análise do edital e anexos, resulta o seguinte valor global de nossa 
Proposta: 
R$______________________________(___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________). 
  A validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data limite fixada 
para apresentação desta.  
  Declaro estar expressamente de acordo com as normas do Edital e anexos da 
presente Licitação. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

_____________________________________ 
Responsável (nome/cargo/carimbo/assinatura 

Nome e Carimbo da empresa 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE ALTA RESOLUÇÃO 0,5M DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DOS RIOS SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE (UGRHI 08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO DE 2013 



Prefeitura Municipal de Itirapuã 
ESTADO DE SÃO PAULO 
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã/SP Fone (0XX16) 3146-6700 

18 

 

INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica tem sido adotada como unidade físico-territorial básica para o 
planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos. 

A Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/Grande localiza-se no Nordeste do Estado 
de São Paulo, tem como limítrofes, a sul-sudeste, a UGRHI 04 (Pardo) e, a oeste, a UGRHI 12 
(Baixo Pardo/Grande) (figura 1).  

A UGRHI 08 apresenta área de drenagem de 9.907,10 Km² com total de 669.998 
habitantes (SEADE, 2010) de 24 municípios que contemplam a bacia. Destes, 22 tem sua área 
totalmente inserida na bacia e 2 com área parcial na bacia (figura 2).  

A base da economia da Bacia dos Rios Sapucaí Mirim/Grande destaca-se no setor 

primário, dentre os tipos de culturas na UGRHI 08, a cana-de-açúcar e a braquiária, principal 

capim nas áreas de pastagem. Secundariamente, podem ser citados o café (principal produto 

da lavoura permanente na UGRHI), o milho e o eucalipto. Em termos da atividade pecuária, a 

avicultura é, em número de indivíduos, a principal atividade da UGRHI 08. No setor secundário, 

a UGRHI 08 representa 3,35% do total de estabelecimentos industriais do Estado de São Paulo 

(98.959). Destaca-se Franca como pólo industrial com 2.657 indústrias, representando 80%, 

das 3.314 indústrias da bacia. No setor terciário, o número de estabelecimentos comerciais em 

dois municípios da UGRHI 08 superaram a média estadual, que é de 570 estabelecimentos 

comerciais por município: Batatais (580) e Franca (4237).  

Nos principais cursos d’água da bacia destacam-se os reservatórios das Usinas de 
Estreito, Jaguara, Igarapava e Volta Grande no Rio Grande. No Rio do Carmo, Usina Buritis e 
no Rio Sapucaí -Mirim: Esmeril, Dourados, São Joaquim e Monjolinho.   

A vegetação natural remanescente desta UGRHI 08 encontra-se extremamente 
fragmentada, perfazendo em 1,8% de sua área, com vegetação natural composta pela Floresta 
Estacional Semidecidual e Estacional em contato com Savana, formação Arbórea, Savana 
Florestada e Arborizada.  

 

Figura 1: Localização das bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. 
Fonte: http://mapas.znc.com.br/sos_bacias_sp/index.php 
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Figura 2: Municípios e sub-bacias que compõem a UGRHI 08. 
Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Sapucaí Mirim/Grande- 2011, disponível em http://www.sigrh.sp.gov.br/. 

 

Objetivo 

Aquisição de imagens de satélite de alta resolução 0,50m em formato digital da 
Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos 08 (UGRHi 08), para avaliar as 
alterações ocorridas no meio ambiente possibilitando indicar medidas mitigadoras para 
maximização ou minimização dos efeitos.  

 

Justificativa 

As imagens da UGRHI 08 possibilitarão melhor planejamento de proteção e 
conservação dos recursos hídricos, do uso e ocupação do solo, da cobertura vegetal das áreas 
de preservação permanente no território da Bacia. Convergindo para auxiliar no prognóstico da 
Bacia, no levantamento das ações necessárias à gestão dos recursos hídricos e definição de 
cenários de aplicação de recursos estabelecidos no Plano Diretor de Bacia.  

 

Público Alvo 

As imagens serão arquivadas na biblioteca do Comite de Bacia Hidrográfica dos rios 
Sapucaí Mirim/Grande (CBH-SMG) e disponibilizadas as Instituições, Associações, 
Organizações não Governamentais, Universidades, Insitutos de Pesquisas e demais 
interessados de todo o terrítório da UGRHI 08 para trabalhos, estudos e perquisas com fins de 
proteção e conservação dos recursos hídricos, do uso e ocupação do solo, da cobertura 
vegetal das áreas de preservação permanente.  

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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Descrição do Produto a ser adquirido 

Imagens de alta resolução de 0,5 metro modo PSM 4 bandas, em catálogos recente, 
que abrangerão o território geográfico de 23 municípios, sendo eles: Aramina, Altinópolis, 
Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, 
Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão 
Corrente, Rifaina, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, 
totalizando área de 10.836,60 Km², conforme figura abaixo: 

 

As imagens deverão ser disponibilizadas em CD ROM ou DVD-R no formato .TIF para 
AUTOCAD ou no formato .MXD para ArcGis, com nível 7 de correção – registrada com 
orientação ao Norte – e coordenadas de canto (GEOGRÁFICAS e UTM), passíveis de 
reprodução ao público alvo do projeto em tela. Serão apresentadas 3 (três) cópias, uma para a 
Prefeitura Municipal de Itirapuã, Tomadora do projeto, uma segunda cópia para o Comitê da 
Bacia Hidrogréfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande e a terceira cópia arquivada no processo 
licitatório. 

As imagens apresentarão método de interpolação do tipo Convolução Cúbica: onde o 
nível de cinza a ser atribuído ao pixel z é determinado a partir de cálculos realizados numa 
matriz de 16 pixels na sua vizinhança, recomendado para produtos que se destinam a 
interpretação visual. 

Disponibilização de "Quick Look" ("retrato rápido") das imagens de satélite, elaborados 
a partir do dado bruto antes de qualquer processamento, amostrado em linhas e colunas,  para 
caber num arquivo compacto e leve, rapidamente transmitido por e-mail, para simples 
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visualização se disponibilizado no catálogo da estação que recebeu as imagens ou se 
encontram no acervo da empresa. 

As imagens devem permitir: 

 Trabalhar determinado dado bruto segundo interesses dos estudos;  

 Utilizar as imagens em um GIS;  

 Obter dado maleável que possa ser guardado indefinidamente; 

 Fazer interpretação semi-automática ou automática, com um software de sua escolha; 

 Usar o mesmo dado para vários temas, e várias interpretações distintas; 

 Fazer ampliações em papel (por plotagem, por exemplo);  

 Processar a imagem com outros dados, tais como outras imagens, vetores. 

 

Treinamento e Curso 

Dentro do escopo da aquisição das imagens, será fornecido treinamento ao público 
interessado, composto de pelo menos um representante de cada Prefeitura Municípial que 
compõe a Bacia, um representante do CBH-SMG, um representante das Universidades e 
ONGs cadastradas no Colegiado para treinamento de manipulação das imagens em AutoCAD 
ou ArcGis. 
 

  Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado em única parcela, conforme estabelecido no cronograma 
físico-financeiro aprovado pelo Agente Técnico. 

 

 

 

CAMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
COMITE DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE 
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