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EDITAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO VALERIO - TO
EDITAL DE LICITAQAO
CONCORRENCIA PULICA N.°001/2021
PROCESSO N°001/2021

CONTRATAQAO DE CONCESSIONARIA DE SERVIQOS PUBLICO AGUA E ESGOTO PARA

EXPLORAQAO DOS SERVIQOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO

SANTITARIO NO MUNIClPIO DE SAO VALERIO (TO).

SEQAO I. PREAMBULO

O MUNICiPIO DE SAO VALERIO/TO, por sua Comissbo de Licitagbo torna publico para conhecimento

dos interessados, que se encontra aberto procedimento licitatbrio, na modalidade de CONCORRENCIA
POBLICA, para obten?bo da melhor proposta em razbo da combinaqbo dos critbrios de menor valor da tarifa

do serviqo publico a ser prestado, objetivando a delegaqbo, na modalidade CONCESSAO PRECEDIDA DA

EXECUQAO DE OBRA PUBLICA, nos termos do artigo 2°, inciso III da lei 8987/1995, para a prestaqbo dos

SERVigOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO, bem como a

prestaqbo de SERVigOS COMPLEMENTARES na AREA DE CONCESSAO, sob regime de concessbo de

serviqo publico, previsto na Lei Federal n.° 8.987/95 e na Lei Municipal n.° 921/2020. A licitagbo foi

precedida de Audiencia e Consulta Publics, nos termos do artigo 11, inciso IV da Lei Federal n.°
11.445/07,e alteraqbes posteriores, devidamente divulgada no dia 18 de outubro de 2019, com Audibncia

Publics realizada no dia XX de XXXXX de 2021. O edital, poderb ser consultado por qualquer interessado

no site https://www.saovalerio.to.qov.br. A cbpia completa do Edital e de seus Anexos deverb ser obtida,

pelos interessados em participar da licitagbo, em midia digital, de segunda a sexta-feira, das 7:30h bs

12:00h, na prefeitura municipal de Sbo Valbrio/TO. Os envelopes referentes a esta Concorrbncia Publics

serao recebidos e protocolados atb as 10:00 horas, do dia 23/08/2021, quando serbo abertos de

conformidade com as seguintes clbusulas e instrugbes:

SEQAO II. DEFINIQOES

Para os fins do presente EDITAL, e sem prejulzo de outras estabelecidas no corpo do instrumento

convocatbrio, os termos grafados em letras maiusculas deverbo ser interpretados da seguinte maneira, salvo

se do contexto resultar interpretagbo manifestamente distinta:

AREA DE CONCESSAO: limite territorial urbano do Municlpio de Sbo Valbrio/TO, conforme definido no

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) OU PLANO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

(PMAE);

ASSUNQAO: E o momento em que a CONCESSIONARIA darb inicio b prestaqbo dos serviqos publicos

objeto do CONTRATO; BENS REVERSiVEIS: sbo os bens mbveis e imoveis afetos b prestaqbo dos

SERVigOS PLJBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO que deverbo

ser transferidos para o PODER CONCEDENTE ao final do CONTRATO;

CONCORRENCIA: modalidade de licitaqbo para a selegbo da(s) pessoa(s) jurldica(s) que constituirb(bo) a

SPE, e, consequentemente, que serb(bo) responsbvel(is) pela execuqbo do objeto da CONCESSAO;

CONCESSAO: b a delegagbo, feita pelo PODER CONCEDENTE b CONCESSIONARIA, para a prestaqbo

dos SERVigOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO albm dos

SERVigOS COMPLEMENTARES na AREA DE CONCESSAO;
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CONCESSIONARIA: e a empresa a ser constitulda pela LICITANTE VENCEDORA para prestar os
SERVIQOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E_ ESGOTAMENTO SANTITARIO, albm dos
SERVIQOS COMPLEMENTARES na AREA DE CONCESSAO ja comprovada por meio documental a
operag§o em outro municlpio em regime de concessSo plena e n§o parcial ou permissionaria;

CONTRATO: 6 o contrato de concessSo e seus Anexos, a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE e
a CONCESSIONARY, que tern por objetivo regular as condigbes de explorag§o dos SERVIQOS PUBLICOS
DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO, al6m dos SERVIQOS
COMPLEMENTARES na AREA DE CONCESSAO, cuja minuta consta do Anexo I;

DOCUMENTAQAO: documentagSo a ser entregue, nos termos deste EDITAL, pelas LICITANTES,
abrangendo DOCUMENTOS DE HABILITAQAO, INCLUSIVE TtCNICA e PROPOSTA
COMERCIAL; DOCUMENTOS DE HABILITAQAO: documentos relativos a qualificagao juridica, fiscal e
trabalhista, tecnica e econbmico-financeira das LICITANTES, a ser entregue de acordo com o disposto neste
EDITAL; EDITAL: 6 o presente Edital de Concorr£ncia Publica n.° 001/2021 e seus Anexos, que convoca os
interessados e apresenta os termos e condigdes desta LICITAQAO, cujo objeto 6 a delegagSo dos
SERVIQOS P0BLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIOE
ESGOTAMENTO SANITARIO e dos SERVIQOS COMPLEMENTARES na AREA DE CONCESSAO, na
modalidade de CONCESSAO;

ENTIDADE REGULADORA: a a Agenda criada para executar a regulagSo e fiscalizagio dos servigos;
FATOR K: fator a ser apresentado pelas LICITANTES na PROPOSTA COMERCIAL que sera aplicado ao
calculo na estrutura tarifaria pr£-estabelecida;

LICITAQAO: 6 o presente procedimento administrative, por meio do qual sera selecionada a proposta mais
vantajosa para o PODER CONCEDENTE, com vistas a celebragao do CONTRATO;

LICITANTE: empresa, queoferega a DOCUMENTAQAO para participarda LICITAQAO;

LICITANTE VENCEDORA: e a LICITANTE que se sagrar vencedora da LICITAQAO;

MUNICIPIO: 6 o Municlpio de S§o Val6rio, no Estado do Tocantins;

ORDEM DE INICIO: a ordem formal, emitida pelo PODER CONCEDENTE, autorizando o inlcio do
PERlODO DE TRANSFERENCE DA OPERAQAO e a prestagSo e cobranga dos SERVIQOS PUBLICOS
DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO e dos SERVIQOS
COMPLEMENTARES na AREA DE CONCESSAO;

PERlODO DE TRANSFERENCE DA OPERAQAO: perlodo de ata 90 (noventa) dias durante o qual se
efetuara a transig§o da operagao do SISTEMA e da prestagSo dos SERVIQOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO e dos SERVIQOS COMPLEMENTARES
para a CONCESSIONARY, bem como a elaborag§o do TERMO DE ENTREGA DOS BENS
REVERSlVEIS;

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) ou PLANO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
(PMAE): E o documento que contem o diagnostico basico do SISTEMA, nos termos da Lei Federal n°
11.445/07;

PODER CONCEDENTE: 6 o Municlpio de S3o Vaterio, no Estado do Tocantins; PRAZO DA
CONCESSAO: 6 o prazo de vigancia do CONTRATO, a contar da sua celebragao e efetiva ASSUNQAO
dos servigos; PROPOSTAS: denominagSo e da PROPOSTA COMERCIAL;

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pelas LICITANTES, na qual sera estabelecido o valor da
TARIFA, a seraplicada na prestag§o dos SERVIQOS PCJBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA;

REAJUSTE: e a corregSo automatica e peribdica dos vaiores das TARIFAS, com vistas a preservar seu
valor econbmico em face da inflag§o ou deflag§o geral dos pregos na economia e da variagSo ordinaria dos
custos de produg§o, conforme fbrmula parametrica definida no CONTRATO;
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RECEITAS EXTRAORDINARIAS: sbo as receitas alternativas, acessbrias ou oriundas de projetos
associados, que a CONCESSIONARIA poderb auferir, direta ou indiretamente, nos termos deste EDITAL e
do CONTRATO, mediante prbvia autorizagbo pelo PODER CONCEDENTE, ressalvados os SERVIQOS
COMPLEMENTARES jb autorizados neste EDITAL;

REGULAMENTO: e o conjunto de normas que regulam a prestagbo dos SERVIQOS PClBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA e dos SERVIQOS COMPLEMENTARES na AREA DE CONCESSAO,
constante do Anexo VIII deste CONTRATO;

REVISAO: alteragbo dos parbmetros tbcnico e/ou econbmicos da CONCESSAO, com vistas b manutengbo
do equillbrio econbmico-financeiro do CONTRATO em face de fatos imprevistos ou de consequbncias
imprevistas, fora do controle do prestador dos servigos, observadas as condigbes previstas no CONTRATO
e nas normas legais e regulamentares aplicaveis;

SERVIQOS COMPLEMENTARES: sbo os servigos auxiliares, complementares e correlatos aos SERVIQOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, jb autorizados e que sbo de prestagbo exclusiva da
CONCESSIONARIA;

SERVIQOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA: compreendem a construgbo, a ampliagbo, a
operagbo e a manutengbo das unidades integrantes dos sistemas flsicos, operacionais e gerenciais de
produgbo e distribuigbo de bgua potbvel, a gestbo dos sistemas organizacionais; a comercializagbo dos
produtos e servigos envolvidos; bem como o atendimento aos USUARIOS, com exclusividade, pela
CONCESSIONARIA.

SISTEMA: 6 o conjunto de bens, instalagbes, equipamentos, mbquinas, aparelhos, edificagoes e acessbrios
integrantes dos sistemas objeto da CONCESSAO, necessbrios b prestagbo dos SERVIQOS PUBLICOS DE

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO e dos SERVIQOS COMPLEMENTARES
AREA DE CONCESSAO, e que sera assumido pela CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO,

sendo revertido ao PODER CONCEDENTE quando da extingbo da CONCESSAO;

TARIFA: b a contraprestagbo pecunibria devida pelos USUARIOS b CONCESSIONARIA por conta da

prestagao dos SERVIQOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, bem como dos SERVIQOS
COMPLEMENTARES, nos termos deste EDITAL e seus Anexos;

TAXA DE REGULAQAO: 6 a taxa mensal devida b ENTIDADE REGULADORA, nos termos da legislagbo
aplicbvel, pelo exerclcio das atividades de regulagbo e fiscalizagbo da prestagao do SERVIQO PUBLICO.

TAXA INTERNA DE RETORNO -TIR; taxa de rentabilidade projetada que a CONCESSIONARIA espera

obter pela prestagbo do SERVIQO PUBLICO, a qual b extrafda diretamente da PROPOSTA COMERCIAL
da LICITANTE VENCEDORA.

TERMO DE ENTREGA DOS BENS REVERSIVEIS: documento assinado pelas partes no tbrmino do
PERlODO DE TRANSFERENCE DA OPERAQAO, transferindo a CONCESSIONARIA os BENS
REVERSfVEIS;

USUARIO: e a pessoa ou grupo de pessoas que se utiliza(m) dos SERVIQOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO e OS SERVIQOS COMPLEMENTARES
na AREA DE CONCESSAO.

SEQAO III. ANEXOS

Fazem parte integrante do presente EDITAL os seus ANEXOS, contendo os seguintes documentos:

Anexo I -Estrutura Tarifaria;
Anexo II - Especificagbo de Servigos;
Anexo III -Minuta de Contrato,
Anexo IV -Modelo de declaragbo de capacidade tbcnica;
Anexo V -Modelo de declaragbo inexistbncia de fato impeditivo;
Anexo VI-Modelo de aceitagbo dos termos do edital;

na
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Anexo VII -Modelo carta de credenciamento;
Anexo VIII -Modelo de Proposta Comercial;
Anexo IX -Modelo de Declarapao que nSo emprega menor de 18 anos;
Anexo X -Modelo de Declarapao que n3o emprega funcionario publico;
Anexo XI-Modelo de Declarapao que possui disponibilidade de pessoal tecnico;
Anexo XII -Modelo de Declarapao Visita T£cnica;
Anexo XIII -Modelo de Declarapao de enquadramento na lei 123/2006;
Anexo XIV -Modelo de Declarapao que cumpre requisitos do Edital;
Anexo XV-Modelo de Declarapao de Idoneidade;
Anexo XVI-Modelo de indicapao de responsavel tecnico;
Anexo XVII -Plano de Saneamento;
Anexo XVIII -Estudo de Viabilidade T6cnica e F inanceira;

SEgAO IV. CONDIQOES GERAIS DO EDITAL

1. DOOBJETO

1.1. O objeto da licitapao em regime de concorrencia publica para a selepao da proposta mais vantajosa ao
PODER CONCEDENTE para a CONTRATAQAO DE CONCESSIONARIA DE SERVIQOS PUBLICOS DE
AGUA E ESGOTO PARA EXPLORAQAO DOS SERVigOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
E ESGOTAMENTO SANTUARIO NO MUNIClPIO DE SAO VALERIO/TO, na modalidade concess§o

precedida da execupao de obra publica, incluindo a gesteo e todas as atividades, estudos tecnicos,
projetos, servipos e obras necess£rios a complementapao, adequapao e modernizapao do sistema, bem
como os SERVigOS ADICIONAIS, em cateter de exclusividade no MUNIClPIO DE SAO VALERIO/TO,
pelo criterio de MENOR VALOR DA TARIFA DO SERVigO PUBLICO A SER PRESTADO AO USUARIO,

como dispde o inciso I do artigo 15 da lei 8987/1995, pela Outorga da ConcessSo, de acordo com os
termos e condipSes deste EDITAL, do CONTRATO DE CONCESSAO e demais Anexos.

1.2. O prazo da CONCESSAO 6 de 30 (trinta) anos, contados da data de celebrap§o e efetiva ASSUNgAO
dos servipos, podendo este prazo ser prorrogado, mediante acordo entre as partes.

2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAgAO

2.1.0 valor estimado do CONTRATO, correspondente ao somatorio da projepao de investimentos no
SISTEMA ao longo do prazo da CONCESSAO, e de R$ 946.715,30 (novecentos e quarenta e seis

setecentos e quinze reais e trinta centavos).

3. DACOMISSAO

3.1.A LICITAgAO de que trata este EDITAL sera processada e julgada pela COMISSAO, a qual cabete

conduzir os trabalhos referentes a realizap3o e ao julgamento da LICITAgAO.

3.2.A COMISSAO sete assessorada por tecnicos do MUNIClPIO e/ou contratados para este fim, que
participarSo dos procedimentos desta LICITAgAO e de seu julgamento.

3.3.A Procuradoria Jurldica do MUNIClPIO date o suporte juridico aos trabalhos da presente LICITAgAO.

3.4. A COMISSAO podete, a qualquer momenta, solicitar de qualquer LICITANTE esclarecimento sobre
quaisquer DOCUMENTOS. O n£o atendimento ao estabelecido neste item, nos prazos estipulados,

implicate a inabilitapSo da LICITANTE.

3.5. £ facultado a COMISSAO, durante a anSlise da DOCUMENTAgAO apresentada pela LICITANTE,

promover diligfencias destinadas a esclarecer ou complementer a instrup§o do processo, vedada a inclusSo

posterior de documentos ou informapOes que deveriam constar originariamente na DOCUMENTAgAO.

3.6.A COMISSAO podete, em caso de interesse publico, caso fortuito ou forpa maior, prorrogar os prazos
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de que tratam este EDITAL.

3.7. Em caso de alterapao do EDITAL, a COMISSAO podera modificar a data fixada para entrega dos
envelopes, prorrogando-a ou reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, observado o art. 21, § 4° da Lei
Federal 8.666/93.

4. INFORMAQOES SOBRE O EDITAL

4.1.0 presente EDITAL estabelece os procedimentos administrativos da LICITAQAO, bem como estipula as
condipdes e o regime juridico da CONCESSAO, definindo as normas que vigorarSo durante todo o prazo da
CONCESSAO.

4.2.A LICITANTE se responsabiliza pelo exame de todas as condipdes e legislapdo citadas neste EDITAL.

Eventuais deficidncias no atendimento aos requisitos e exigdncias para apresentapao da DOCUMENTAQAO
serao consideradas de responsabilidade exclusiva da LICITANTE.

4.3.A participapao nesta LICITAQAO implica a integral e incondicional aceitapao de todos os termos,

ciausulas e condipdes do presente EDITAL, dos seus Anexos e das normas que o integram.

4.4.A apresentapao de documentos que nao atendam as exigdncias estabelecidas neste EDITAL implicate

a inabilitapSo ou desclassifica?§o da LICITANTE.

4.5.A LICITANTE arcara com todos os custos relacionados com a preparapao e apresentapao de suas

PROPOSTAS, n§o sendo o PODER CONCEDENTE em nenhuma hipdtese, responsavel por tais custos,

quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na LICITAQAO OU os resultados desta.

5. ESCLARECIMENTOS EIMPUGNAQOES

5.1. As LICITANTES podeteo requerer esclarecimentos ao EDITAL, dirigidos a COMISSAO, mediante

comunicapSo escrita, apresentada at6 5 (cinco) dias antes da data designada para a entrega da

DOCUMENTAQAO.

5.2. A COMISSAO responded as LICITANTES, por escrito, os esclarecimentos solicitados, at6 3 (tr§s) dias

antes da data de entrega da DOCUMENTAQAO.

5.3. Qualquer cidadio 6 parte legitima para impugnar este EDITAL devendo protocolar seu pedido de

impugnapio atd 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para apresentapao das PROPOSTAS. A
COMISSAO competira julgar e responder a impugnapao em ate 3 (tr§s) dias uteis da data de entrega da

DOCUMENTAQAO.

5.4. Decaira do direito de impugnar os termos deste EDITAL perante esta COMISSAO o LICITANTE que

nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a data fixada para apresentapao das PROPOSTAS.

5.5.A impugnapao feita tempestivamente nao impedira a participapao dos interessados na LICITAQAO, ate

a decisao da COMISSAO.

6. CONDIQOES DE PARTICIPAQAO

6.1. Poderao participar da LICITAQAO, empresas brasileiras, isoladas, que satisfapam plenamente todos

os termos e condipSes deste EDITAL e a legislapao pertinente.

6.2.E vedada a participapao de empresas:

(I) Que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administrapao Pdblica;

(II) Que estejam cumprindo pena de suspensao do direito de participar de licitapdes ou impedidas de

contratar com a Administrapao Publica;
(III) Que estejam em processo falimentar, concordaterio ou recuperapao judicial de empresas, ou cuja

faldncia tenha sido decretada por sentenpa judicial;
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(IV) Reunidas em Consbrcio;
(V) Cujos dirigentes, sbcios ou controladores, responsbveis tecnicos ou legais sejam ou ja tenham sido, a
partir de 2 (dois) anos consecutivos anterior a data da publicagSo deste EDITAL, servidores ou dirigentes
ligados ao PODER CONCEDENTE ou qualquer de seus drgaos ou entidades vinculadas;
(VI) Cujos responsbveis tecnicos integrantes da equipe tecnica pertengam simultaneamente a mais de uma
LICITANTE;
(VII) Cujos Sbcios integrantes do quadra constitutive da empresa ou seus administradores pertengam
simultaneamente a mais de uma LICITANTE;
(VIII) Que tenham sido condenadas, por sentenga transitada em julgado, 3 pena de interdigSo de direitos
devido a prbtica de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10°, da Lei Federal n°9.605/98;
(IX) Que estejam sob intervengSo do brg3o regulador e fiscalizador de suas atividades.

6.3. A CONCESSAO ser3 adjudicada a LICITANTE VENCEDORA, vedada sua transference total, a
qualquer tltulo, sem a prbvia autorizagSo do PODER CONCEDENTE, sob pena de rescisSo contratual.

6.4. A transference do controle societario da CONCESSIONARIA estara sempre condicionada 3 prbvia
autorizagSo do PODER CONCEDENTE, sob pena de rescisSo contratual por caducidade, e dever3 se dar
condicionada ao atendimento de todas as exigbneias constantes do artigo 27 da Lei Federal n.° 8.987/95.

6.5. Ser3 de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a contratagSo de m3o-de-obra especifica e
suas decorrbncias.

6.6. Os interessados deverSo realizar ou atualizar CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC, em
conformidade com o disposto nos arts. 27 a 31 e 34 a 37 da Lei n°. 8.666/93, apenas na sede da Prefeitura
Municipal.

6.7. Para emissSo do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, as empresas interessadas
deverSo comparecer junto a comissSo de licitagSo na sede da Prefeitura Municipal, e apresentar os
seguintes dos documentos;

6.8. Cbpia da cbdula de identidade do (s) sbcio (s) gerente (s) ou diretor (es) responsavel (eis) da empresa;

6.9. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.10. Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleigSo de
seus administradores;

6.11. As empresas interessadas deverSo fazer o CRC junto a prefeitura municipal ate a data limite da visita
tecnica.

6.12. As empresas interessadas devem possuir CNAE compatlvel com o objeto da concorrbncia
publica (36.00-6-01) para que o CRC seja v3lido para esta concorrbncia.

6.13. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC, n3o dispensa a apresentag3o de todos os
documentos relativos 3 habilitagSo.

7. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

7.1. N3o ser3 permitida a participagSo de empresas reunidas em Consbrcio.

8. DA VISITA TECNICA

8.1. Para fins de participagSo na presente LICITAQAO, deverSo as LICITANTES realizar visita tecnica, a fim
de que possam tomar conhecimento do SISTEMA e da AREA DA CONCESSAO.

8.2. As LICITANTES poderSo realizar, sempre 3s suas expensas e sob sua responsabilidade, tantas
vistorias quanto necessbrias para obtengbes de informagbes adicionais, sendo, no entanto, uma visita
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obrigatdria, a ser realizada ate 5° (quinto) dia util anterior a data designada para entrega dos envelopes.
Vistorias complementares seguirao o mesmo procedimento, desde que solicitadas a Comissao de Licitapao
de S3o Vaterio/TO.

8.3.A visita tecnica de que trata este item devete ser realizada por representante da LICITANTE
devidamente credenciado(a).

8.4. As LICITANTES deverao agendar a visita tecnica diretamente com a Comissao de Licitapao do
municlpio de S3o Vaterio/TO. Para fins de organizapao de pessoal e agenda, solicita-se que a visita
tecnica seja agendada com anteced§ncia minima de 48 (quarenta e oito) horas.

8.5. As visitas tecnicas deverao ser realizadas ate o 5° (quinto) dia anterior a data da sessao publica de
recebimento e abertura da DOCUMENTAQAO.

8.6. O PODER CONCEDENTE fomecete atestado de participapao da visita tecnica (Anexo - Modelos no
Edital), o qual devete fazer parte integrante dos DOCUMENTOS DE HABILITAQAO. Para todos os efeitos,
considerar-se-a que a LICITANTE tern pleno conhecimento das areas, bem como do objeto da presente
CONCESSAO.

8.7. A realizacao de uma visita tecnica e condicao obrioatoria para particmacao nesta LICITACAO.

9. DOS ENVELOPES

9.1. As LICITANTES deverao apresentar seus envelopes na data designada no prebmbulo do presente
EDITAL, ocasiao em que se date a sessao de abertura da LICITACAO.

9.2. As LICITANTES devem atentar ao hoterio fixado para entrega dos envelopes, pois eventuais atrasos,
ainda que mlnimos, nao seteo tolerados.

9.3. Ate a abertura do certame, os envelopes ficateo em poder da COMISSAO e nao seteo devolvidos as
LICITANTES.

9.4. Os DOCUMENTOS DE HABILITAQAO e a PROPOSTA COMERCIAL deverao ser apresentadas em 2
(Dois) envelopes distintos, fechados e indevassaveis, identificados na seguinte forma:

Razbo Social ou Denominapio da Licitante
A Prefeitura Municipal de S3o Vaterio/TO
Processo n.°001/2021
Concortencia Pdblica n.°001/2021
Envelope n.° 1-DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

Razbo Social ou Denominapao da Licitante
A Prefeitura Municipal de S§o Vaterio/TO
Processo n.° 001/2021
Concortencia Publica n.° 001/2021
Envelope n.° 2-PROPOSTA COMERCIAL

9.5.0 conteudo dos envelopes sera apresentado cada qual em uma unica via, com todos os elementos de
cada urn dos envelopes agrupados em pastas, cadernos ou volumes, com suas folhas rubricadas e
numeradas sequencialmente da primeira a ultima, independentemente de estarem montadas em mais de
um volume, de forma que a numerapao da ultima folha reflita exatamente a quantidade total de folhas da
respectiva documentapao.

9.6. A nao entrega dos envelopes na hora e local estabelecido equivalete a desistencia da participapao na
LICITAQAO.
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10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO (Envelope n.° 1) O Envelope n.° 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITAQAO devera conter:

10.1 DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAQAO JURIDICA:

10.1.1. Registro comercial, no caso de empresdrio;

10.1.2. Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresdrias, e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores;

10.1.3. Inscrigdo do ato constitutive, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

10.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo orgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

10.2. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAQAO TECNICA:

10.2.1 Comprovagao de registro ou inscrigao da LICITANTE e de seu responsavel tdcnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA que regula obras e outros e CRQ - que regula o tratamento
em que se sequem reagQes qulmicas (Lei 2800/56 art. 2, III) - da regiao da sede da empresa ou do local
dos servigos.

10.2.1.2 Prova de capacitagdo tecnica operacional da empresa licitante atraves de atestado emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente acompanhados de Certidao de Acervo
Tecnico emitida pelo CREA, referente a gestao plena, vedada a gestao parcial de servigos publicos de
dgua, em regime de concessdo, de carter de exclusividade na totalidade em urn municlpio com
populagdo igual ou superior a 2.191 habitantes (50% da populagao urbana estimada atravds do IBGE),
entendendo-se por gestao plena os seguintes servigos:

A. Operagao das unidades de captagao de agua;
B. Operagao das unidades de tratamento de agua;
C. Operagao das unidades de armazenamento de agua;
D. Operagao das unidades de distribuigdo de agua.
E. Manutengao das unidades de captagao de agua;
F. Manutengao das unidades de tratamento de agua;
G. Manutengao das unidades de armazenamento de agua;
H. Manutengao das unidades de distribuigdo de agua.
I. Execugao de Iigag6es de agua;
J. Execugao de servigos complementares prestados aos usuarios.
K. Administragao e operagao dos sistemas comerciais incluindo leitura, processamento, emissao,

cadastro, cobranga e entrega de contas de;
L. Corte e religagao de agua.
M. Atendimento ao usuario.
N. Aferigao de hidrdmetros;
O. Instalagao de hidrdmetros.
P. Geofonamento.

10.2.1.3 Prova de capacitagao tecnica operacional da empresa licitante atraves de atestado emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente acompanhados de Certidao de Acervo
Tecnico emitida pelo CRQ, referente a gestao plena de servigos publicos de agua em urn municipio com
populagao igual ou superior a 2.191 habitantes (50% da populagao urbana estimada atravds do IBGE),
entendendo-se por gestao plena os seguintes servigos:

A. - Operagao dos sistemas de captagao de agua;
B. - Operagao dos sistemas de tratamento de agua;
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C. - Operag3o dos sistemas de distribuigao de agua.

10.2.1.4 Prova de que a LICITANTE possui no seu quadro de funcionarios, profissional (is) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidade tecnica relativo(s) a gest§o de servigos de abastecimento de agua
em um municfpio com populagao igual ou superior a 2.191 habitantes (50% da populagao urbana
estimada atraves do IBGE), fornecido(s) pela entidade profissional competente - CREA e CRQ, essa
comprovagao de vinculo podera ser atraves de contrato de prestagao de servigos ou carteira de
trabalho que tenha vinculo com a empresa a mais de um ano, o atestado devera estar em nome da
empresa e do profissional. com as caracterfsticas minimasseguintes:
PARA O CREA:

A. Operagao das unidades de captagao de agua;
B. Operagao das unidades de tratamento de agua;
C. Operagao das unidades de armazenamento de agua;
D. Operagao das unidadees de distribuigao de agua.
E. Manutengao das unidades de captagao de agua;
F. Manutengao das unidades de tratamento de agua;
G. Manuteng§o das unidades de armazenamento de agua;
H. Manutengao das unidades de distribuigao de agua.
I. Execugao de ligagdes de agua;
J. Execugao de servigos complementares prestados aos usuarios.
K. Administragao e operagao dos sistemas comerciais incluindo leitura, processamento, emissao,

cadastro, cobranga e entrega de contas de Agua;
L. Corte e religagao de agua.
M. Atendimento ao usuario.
N. Aferigao de hidrdmetros;
O. Instalagao de hidrdmetros.
P. Geofonamento.

PARA O CRQ:

A. - Operagao dos sistemas de captagao de agua;
B. - Operagao dos sistemas de tratamento de agua;
C. - Operagao dos sistemas de distribuigao de agua.

10.2.1.5 A prova de capacitagao tacnica requerida nos itens acima devera seratendida atraves de um linico
atestado para cada item.

10.2.1.6 A Comissao Permanente de Licitagao podera, a seu exclusivo critario, fazer verificagOes e
diliggncias diretas para verificar a exatidao de dados, informagdes ou documentos fornecidos por uma ou
mais LICITANTES no que se referente ao atendimento das exigancias de habilitagao tacnica ou requisitar
a analise por tecnico.

10.2.2.2. Para a avaliagao dos atestados referidos acima, na hipdtese de a LICITANTE ter participado como
SPE (sociedade de propdsito especifico) na execugao de servigos neles referidas, sera considerado como
efetivamente executado o correspondente a proporgao da participagao da LICITANTE naquela SPE, quando
o prbprio atestado nao especificar o quantitative executado por cada consorciada.

10.2.3. Atestado da visita tacnica realizada por pessoa devidamente habilitada, fornecido pela Prefeitura
Municipal de Sao Valerio/TO

10.3. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.3.1. Prova de InscrigSo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (CNPJ)
cujo CNAE principal seja Captagao, Tratamento e Distribuigao de Agua (36.00-6-01);

10.3.2. Prova de inscrigSo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicllio
ou sede do LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o objeto contratual;
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10.3.3. Certidbo Negativa De Dbbitos (CND), com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei;

10.3.3.1. Certidbo Negativa De Dbbitos (CND), perante a Fazenda Nacional dar-se-a pela apresentagbo de
certidbo negativa de debitos relativos a crbditos tributaries federais e a divida ativa da Uniao, expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
com validade na data de apresentagbo.

10.3.4. Certificado de Regularidade de Situagbo (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
-FGTS;

10.3.5. Prova de inexistbneia de dbbitos perante a Justiga do Trabalho, mediante apresentagbo de certidbo
Negativa de Dbbitos Trabalhistas -CNDT da sede da LICITANTE

10.4. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

10.4.1. Certidbo negativa de falbncia ou concordata e recuperagbo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da comarca do Municipio em que a empresa for sediada;

10.4.2. Balango patrimonial e demonstrates contbbeis do ultimo exercicio social, jb exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagbo financeira da empresa, vedada a sua
substituigbo por balancetes ou balangos provisbrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados hb mais de 3 (trbs) meses da datada apresentagbo da proposta.

10.4.2.1. No caso de sociedade anbnima, observadas as excegbes legais, apresentar as publicagbes no
Dibrio Oficial do Balango e demonstratives contbbeis e da ata de aprovagbo arquivada na JuntaComercial.

10.4.2.2. Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagbo do balango patrimonial e dos demonstratives
contbbeis, deverbo ser apresentadas cbpias leglveis e autenticadas, das pbginas do Dibrio Geral onde eles
foram transcritos devidamente assinados pelo contador responsbvel e por seus sbeios, bem como dos
termos de abertura e de encerramento do Dibrio Geral na Junta Comercial ou no Cartbrio de Registro de
Tltulos e Documentos.

10.4.2.3. Se a LICITANTE for optante pelo lucro real poderb ser apresentado o balango patrimonial e

demonstrates contbbeis emitidos por meio do Sistema SPED Contbbil (escrituragbo contabil digital nos
termos da Instrugbo Normativa RFB n° 787/2007 e suas alteragbes), desde que acompanhados do
respectivo Termo de Autenticagao.
10.4.2.4. Se a LICITANTE tiver sido constituida a menos de 1 (urn) ano, a documentagbo referida no capital
deverb ser substituida pela demonstragbo contbbil relativa ao perlodo de funcionamento.

10.4.3. Demonstratives de Indices financeiros, extraidos do balango patrimonial do ultimo exercicio social,
apresentado para fins de anblise das condigbes financeiras das LICITANTES. Os indices serbo
apresentados em numeros inteiros com 02 (duas) casas decimais apbs a virgula com arredondamento:

A LICITANTE deverb comprovar, ainda, que dispbe dos seguintes indices, extraidos de seu balango
patrimonial:

a) indice de liquidez corrente (Ativo Circulante/Passivo Circulante) superior ou igual a 1,00
b) indice de Solvbncia Geral (Ativo Total/Passivo Circulante+Realizbvel a Longo Prazo) superior ou igual a
1,00
c) indice de Liquidez Geral (Ativo Circulante + Realizbvel a Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo nbo
Circulante) superior ou igual a 1,00

10.4.4. Comprovagbo de possuir patrimbnio llquido igual a 10% (dez por cento) do valor estimado do
CONTRATO, ate a data designada para abertura das PROPOSTAS, admitida a atualizagbo atb essa data,
atravbs de indices oficiais, podendo ser comprovado sob a forma de qualquer das modalidades, a saber:
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1
(i) Ultimo Instrumento de Alteragao Contratual, devidamente registrado;
(ii) Balango apresentado na forma da lei.

10.5. DECLARAQOESE CARTAS:

10.5.1. Documentos de caratergeral:

10.5.1.1. Carta, conforme Anexo, com indicagbo de pessoa credenciada a representar a LICITANTE e
praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processo da LICITAQAO, inclusive e especialmente
desistir do direito de interposigbo de recurso, bem como para apresentagbo dos DOCUMENTOS DE
HABILITAQAO, assinada pelo seu representante legal com aposigbo do carimbo de identificagbo;

10.5.1.2. Declaragao de Situagbo Regular no Ministbrio do Trabalho, sob as penas da lei, em atendimento
as normas trabalhistas, inclusive ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigbo Federal, conforme
modelo constante no Anexo;

10.5.1.3. Declaragbo de inexistbncia de fatos impeditivos, conforme modelo constante do Anexo;

10.5.1.4. Declaragao, externando o compromisso de indicar tbcnico durante o CONTRATO
Profissional(ais) Responsbvel(eis) Tbcnico(s) detentor(es) de qualificagbo tbcnica junto ao CREA e CRQ.

10.5.1.5. Declaragbo que nbo emprega funcionbrio publico.

10.6. INFORMAQOESCOMPLEMENTARES:

10.6.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAQAO poderao ser apresentados no original, por qualquer
processo de cdpia autenticada por cartbrio competente ou por servidor da Administragbo ou em publicagbo
do brgbo da Imprensa Oficial, ou ainda, qualquer outra forma prevista em lei.

10.6.2. A COMISSAO podera solicitar esclarecimentos e informagbes adicionais para dirimir duvidas que, a
seu exclusivo critbrio, venha a surgir no exame da documentagbo apresentada, sendo, porbm,
expressamente vedada a anexagSo posterior de documento de habilitagbo que deveria constar do respectivo
envelope.

10.6.3. Sera considerada como vaiida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
respectiva emissbo, a certidio que n§o apresentar prazo de validade exceto se indicada legislag§o
especifica para o respectivo documento, dispondo de forma diversa.

11. DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope n.°02)

11.1. A PROPOSTA COMERCIAL sera apresentada em 01 (uma)via, com prazo de validade nao inferior a
120 (cento e vinte) dias, e considera todos os custos inerentes a implantagio, operagio e manutengbo dos
sistemas e quaisquer outras despesas acessbrias e necessbrias relativas aos servigos objeto desta
LICITAQAO, bem como todos os tributos, conforme Anexo.

12.1.1. As LICITANTES dever§o considerar em sua PROPOSTA COMERCIAL os investimentos
necessbrios b conclusbo das obras e intervengbes destinadas a implantagbo e melhorias dos sistemas de
abastecimento de bgua do Municipio.

12.1.2. As LICITANTES deverao considerar em sua PROPOSTA COMERCIAL, ainda, o pagamento
referente ao contrato para o fornecimento de bgua, relacionado ao sistema de bgua do municipio.
12.3.0 valor mbximo estabelecido para o FATOR K (FK) b de 1,000 (urn inteiro).

12.4. Serb automaticamente desclassificada a LICITANTE que apresentar valor do FATOR K (FK) acima do
limite estabelecido no item acima.

12.5. Para efeito de proposta comercial ganharb a LICITANTE que apresentar o menor valor do FATOR K
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que demonstrara o maior valor do desconto oferecido na tarifa e servigos.

13. DA ESTRUTURA TARIFARIA

13.1. Aestrutura tarifaria a ser praticada pela CONCESSIONARY 6 a constante em Anexo, cuja data- base
sera a data de apresentag§o das PROPOSTAS.

13.2.0 valor da TARIFA a ser praticada pela CONCESSIONARY sera aquele resultante da aplicagao do
percentual de desconto por ela ofertado em sua PROPOSTA COMERCIAL sobre as tarifas constantes no
Anexo.

13.3.A estrutura tarifaria apresenta, ainda, os SERVIQOS COMPLEMENTARES, todas as despesas
referentes a encargos de leis sociais e descontos ao Poder Publico, bem como os valores a serem cobrados
quando de sua prestapao.

14. DA HABILITAQAO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1. No dia indicado no preambulo do presente EDITAL, a COMISSAO, em sessao publica, proclamara
recebido o envelope da LICITANTES que tenham sido protocolados nos termos do presente EDITAL.

14.2. Em seguida, serao rubricado, ainda fechado, todos os envelopes das LICITANTES, pelos membros
da COMISSAO e pelos representantes das LICITANTES presentes.

14.3. Sequencialmente serao abertos os Envelopes n.° 01, contendo os DOCUMENTOS DE
HABILITAQAO, rubricando-se os documentos neles contidos e procedendo-se ao seu exame pelos
membros da COMISSAO e pelos representantes das LICITANTES presentes.

14.4. Feito isso, sera encerrada a sessao publica, da qual sera lavrada ata que, apbs lida em voz alta, sera
assinada pelos membros da COMISSAO e pelos representantes das LICITANTES presentes.

14.5. A anaiise dos DOCUMENTOS DE HABILITAQAO ocorrera em sessao realizada entre os membros da
COMISSAO e o resultado sera divulgado, mediante aviso publicado, uma unica vez, na imprensa oficial,
bem como comunicado as LICITANTES.

14.6. A critario exclusivo da COMISSAO, os DOCUMENTOS de HABILITAQAO poderao ser analisados na
prbpria sessao publica de abertura dos Envelopes n.° 01. Neste caso, e se as LICITANTES, por seus
representantes presentes, concordarem com o resultado do julgamento e desistirem do prazo para
interposigSo de recursos, na mesma sessao poderao, a critario da COMISSAO, entregar para serem abertos
os Envelopes n.° 02 e rubricadas as PROPOSTAS COMERCIAIS.

14.7. Serao inabilitadas as LICITANTES que deixarem de atender integralmente ao disposto neste EDITAL.

14.8. Serao inabilitadas as LICITANTES que, eventualmente, vierem a fazer qualquer referancia a pregos
nesta etapa.

14.9. Verificado o atendimento das exigancias contidas no presente EDITAL, a LICITANTE sera declarada
habilitada.

14.10. Os Envelopes n.° 02 das LICITANTES inabilitadas nao serao recebidas, apbs os prazos recursais ou
em caso de renuncia expressa ao recurso.

14.11. Se todas as LICITANTES forem inabilitadas, a critario da Administragio, podera ser concedido o
prazo de 8 (oito) dias uteis para as LICITANTES apresentarem outros envelopes contendo DOCUMENTOS
DE HABILITAQAO, escoimados das causas que motivaram o ato, conforme previsSo do § 3.° do art. 48 da
Lei Federal n.° 8.666/93.
14.12. Para agilizagSo dos trabalhos, caso haja a desistancia de recursos, podera a ComissSo efetuar a
abertura do Envelope da Proposta comercial somente das licitantes habilitadas.
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14.13. A ComissSo de Licitag3o poderb solicitar da Licitante, detalhamento economico -financeiro de sua
proposta para fins de anblise da exequibilidade dos servigos.

14.14. No julgamento das propostas comerciais classificadas serb considerada vencedora a Licitante que
ofertar o maior desconto que determina o menor prego tarifbrio pela outorga da concessSo; em caso de
empate, o peso que se deve considerar para o vencedor a empresa que maior tempo de atuag§o nesse
seguimento em regime de Gest§o Plena de Concess§o de Agua, deverb desconsiderar as empresas que
compraram contratos de concess&es, considerando como tempo de atuagbo a partir da data da compra da
concessbo ou empresa.

14.15. Serbo desciassificadas as propostas que apresentarem pregos manifestadamente inexequiveis,
assim entendidas aquelas em que o valor da tarifa seja inferior a 80% do valor da tarifa de referenda.

14.16. Serbo desciassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com qualquer exigencia
disposta no Edital e/ou que contenham oferta sobre as propostas de outras licitantes ou acima do valor da
tarifa referencial e ainda que oferegam vantagens nbo previstas no Edital.

Os procedimentos de recursos administrativos referentes a esta licitagbo obedecerao bs14.17.
disposig&es do artigo 109 da Lei 8.666/93, os quais deverbo ser protocolados na Prefeitura Municipal e
dirigidos ao Presidente da Comissbo de Licitagbo.

14.18. O nbo comparecimento dos interessados as sessbes publicas de abertura dos envelopes, ou a
falta de sua assinatura nas respectivas atas, implicarb na concordbncia das decisbes da comissbo de
licitagbo.

15. DA HOMOLOGAQAO E ADJUDICAQAO

15.1. O resultado da LICITAQAO serb submetido a deliberagbo do Prefeito Municipal, que poder^:

(i) homologara LICITAQAO;
(ii) determinar a emenda de irregularidade san^vel, se houver, no processo licitatdrio;
(iii) revogar a LICITAQAO, por razSes de interesse publico; e,
(iv) anulara LICITAQAO, se for o caso, por ilegalidade insan^vel.

15.2. O Prefeito Municipal revogar^ a LICITAQAO por raz6es de interesse publico decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou declarara a
nulidade da LICITAQAO, quando verificar ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante
parecer escrito devidamente fundamentado, sem que resulte para as LICITANTES direito de reclamar
qualquer indenizagdo, seja a que titulo for.

15.3. No caso de desfazimento da LICITAQAO, fica assegurado o direito d ampla defesa e ao contraditbrio.

15.4. Homologada a LICITAQAO, o objeto licitado sera adjudicado b LICITANTE VENCEDORA.

15.5. A adjudicagSo produz os seguintes efeitos jurldicos:
(i) aquisigSo do direito de a LICITANTE VENCEDORA celebrar o CONTRATO;
(ii) vinculag§o da LICITANTE VENCEDORA ao cumprimento das condigoes estabelecidas no EDITAL.
15.6. A adjudicagSo encerra a LICITAQAO e tornam definitivos e imutbveis os atos administrativos
praticados.

16. DOS RECURSOS

16.1. Da decisSo da COMISSAO que julgar os DOCUMENTOS DE HABILITAQAO, a PROPOSTA
COMERCIAL caberb recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data de
sua divulgagSo.

16.2. Interposto o recurso, serb comunicado bs demais LICITANTES que poder§o impugnb-lo no prazo de
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5 (cinco) dias uteis.

16.3.0 recurso serd dirigido ao Presidente da COMISSAO.

16.4. A COMISSAO poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento do recurso.

17. DA CONVOCAQAO PARA CELEBRAgAO DO CONTRATO

17.1. Apds a homologagdo do resultado da LICITAQAO a adjudicagdo do objeto desta LICITAQAO se
efetivard por meio de CONTRATO, de acordo com o modelo constante no Anexo deste EDITAL, que define
os direitos e obrigagdes do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARY, e do qual fazem parte este
EDITAL e seus Anexos, independentemente de transcrigdo.

17.2. A LICITANTE VENCEDORA serd convocada para a assinatura do respectivo CONTRATO no prazo
de atd 10 (Dez) dias, contados a partir da data da convocagdo:

(i) Constituir filial com a devida inscrigdo no CNPJ/MF (Cadastro Nacional de Pessoas Juridicasdo Ministdrio
da Fazenda).

17.3.0 prazo para celebragdo do CONTRATO poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela LICITANTE VENCEDORA, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela COMISSAO.

18. DAS DISPOSigOES GERAIS

18.1.A presente concorrdncia e a Adjudicagdo dela decorrente regem-se pelas normas de cardter geral da
Lei Federal n.° 8.666/93, e suas alteragdes, pelas normas de cardter geral da Lei Federal n.° 8.987/95, e
suas altera?6es, pelas normas de cardter geral da Lei Federal n.° 11.445/07, e suas altera?6es, bem como
pelas disposi?6es deste EDITAL e da Minuta de CONTRATO (Anexo), normas que as LICITANTES
declaram conhecer e sujeitar-se incondicional e irrestritamente.

18.2. As retifica?oes do EDITAL, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnagSes, que
obrigardo a todas as LICITANTES, serd publicada na forma estabelecida na Lei Federal n.° 8.666/93.

18.3.A CONCORRENCIA poderd ser adiada ou revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
devidamente comprovado, ou anulada sem que caiba as LICITANTES qualquer direito d reclamaqdo ou
indenizaqdo por esses motivos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93.

18.5 Todas as declaraqdes deverdo estar com a firma reconhecida em cartdrio competente.

18.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, para dirimir litlgios resultantes do
presente EDITAL.

Sdo Valdrio/TO, 19 de julho de 2021.

Presidente da Comissdo de Licitaqdo
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ANEXO I - ESTRUTURA TARIFARIA

TARIFAS DOS SERVigOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANTITARIO, ALEM DE SERVigOS COMPLEMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SAO VALERIO/TO.

Este documento apresenta a Estrutura Tarifaria PROPOSTA A CONCESSIONARIA DE
SANEAMENTO MUNICIPAL para adequag§o de tarifas e a forma de medigao e estimativa dos volumes a
serem faturados.

A- CATEGORIAS DE CONSUMO:

Ficam definidas as seguintes categorias de consumo:

1 - Residencial Social;
2 - Residencial;
3 - Comercial;
4 - Industrial;
5 - PCiblica;
6 - Entidades Assistenciais Sem Fins Lucrativos;
7 - Entretenimento.

B- FATURAMENTO MINIMO:

Para emissSo de fatura de fornecimento de agua, o volume minimo a ser considerado sera de 10
m3 (dez metros cubicos) por economia por mbs para todas as categorias de uso. O faturamento podera ser
interrompido temporariamente a pedido do consumidor por motivo de afastamento prolongado desde que
solicitado com anteced§ncia e apds pagamento de taxa de desligamento.

C- BASE DE CALCULO DE FATURAMENTO GERAL:

O valor de faturamento sera o resultado da multiplicagSo do volume de consumo pelo VALOR DE
REFERENCIA, que equivalera ao custo dos servigos de captagSo, tratamento, armazenamento e
distribuigao de 1,00 metro cubico de agua.

SERVigO DE AGUA- VALOR = R$ 4,23 x metro cubico.

D- TARIFA SOCIAL:

A categoria Residencial Social para a populagSo de baixa renda corresponde a urn beneficio de 50%
(cinquenta e por cento) nas TARIFAS dos servigos de abastecimento de agua na faixa de consumo de 0 m3

a 10 m3. O consumo excedente serd faturado de acordo com as TARIFAS constantes nesta Estrutura
Tarifdria.

Para o USUARIO obter o beneficio da Tarifa Social devera efetuar seu cadastramento atendendo,
simultaneamente, aos seguintes crit6rios.

1. Ser cadastrado na categoria residencial, junto a CONCESSIONARY DE SANEAMENTO
MUNICIPAL,

2. Comprovar ser beneficiario de Programa de Proteg§o Social do Governo Federal ou Estadual;
3. Tenha ligagao cadastrada como apenas 01 (uma) economia residencial em imbvel com area

construida igual ou inferior a 50 m2;
4. Possuir urn consumo m6dio mensal de ate 10 (dez) metros cubicos;
5. Tenha comprovado, atrav6s de seu histbrico de consumo mbdio de energia eletrica nos ultimos 12

(doze) meses, consumo igual ou inferior a 80 KWh, possuindo padr§o de energia monofasico.
6. Tenha renda familiar mensal comprovada de at6 2 (Dois) saiarios minimos vigentes;
7. N3o tenha dbbitos com a CONCESSIONARY;
8. Nao possua fonte alternativa de abastecimento, tendo como fonte exclusiva de abastecimento agua

da CONCESSIONARY;



„.*> **. » Prefeitura Municipal de

^ Sao ValerioCiESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

ADM. 2021/2024 Uniao. Trabalho e Prosperidade
Adm. 2021- 20204

*Os criterios acima sbo cumulativos.

O beneficio da Tarifa Social serb concedido apenas bs ligagoes em que seus proprietbrios estejam
com seus cadastros atualizados.

Os USUARIOS serao escolhidos entre os cadastrados, respeitando-se a data e horbrio do
cadastramento e o limite de 15% (quinze por cento) do total de ligagbes residenciais.

O beneficio da Tarifa Social tambbm serb concedido as ligagbes que abastegam proprietaries em
situag3o de comprovada carbncia, que sejam portadores de doengas graves, diagnosticada e atestada por
medico da rede publica de saude.

A comprovagbo das doengas graves sera feita por laudo pericial expedido por institutes de saiide
publica do Municfpio de Sbo Valbrio/TO.

A comprovagbo de carbncia dar-se-b mediante Relatbrio S6cio Econbmico, de execugao e
comprovagao da propria CONCESSIONARY DOS SERVIQOS DE SANEAMENTO MUNICIPAL em
conjunto com AGENCY REGULADORA RESPONSAVEL.

A concessao do beneficio da Tarifa Social fica concedida a analise e aprovagao do cadastro pela
CONCESSIONARY e da AGENCY REGULADORA.

O beneficio Tarifa Social sera concedido pelo perlodo de 01 (urn) ano, podendo ser renovavel
sucessivamente por igual perlodo, mediante comprovagao de todos os requisitos citados acima. Nbo
havendo novo requerimento apbs o termino da concessao do beneficio, o mesmo sera automaticamente
cancelado, podendo ser novamente requerido mediante novo cadastramento.

Fica tambem cancelado o beneficio caso nbo haja o pagamento de 03 (trbs) faturas, consecutivas
ou nao, pelo USUARIO, podendo ser requerido apbs 01 (urn) ano da data do cancelamento.

Os USUARIOS cujas ligagbes acusarem fraude de qualquer natureza perderao o direito ao beneficio
da Tarifa Social, podendo ser requerido novamente o beneficio 02 (dois) anos apbs a data do cancelamento.

Nos casos de cancelamento ou nao concessao do beneficio, o interessado podera interpor recurso
administrative, devendo ser analisados e julgados pela CONCESSIONARY e AGENCY REGULADORA no
prazo de 30 (trinta) dias apbs o protocolo.

Os procedimentos para o cadastramento do USUARIO sao:

USUARIO:

Deve procurar uma agbncia de atendimento da CONCESSIONARY e solicitar o
cadastramento para acesso ao beneficio tarifa social.

s Aguardar a equipe da CONCESSIONARY para visita de avaliagao.

CONCESSIONARY:

s Tern o prazo de 15 (quinze) dias para realizar a visita de avaliagao e informar sobre a
aprovagao ou reprovagao no acesso ao beneficio da Tarifa Social.
Na visita de avaliagao preencher o questionbrio de caracterizagbo e entregar o parecer ao
interessado.

v' Uma vez o interessado atendendo aos criterios de enquadramento e acesso ao beneficio
da Tarifa Social fica cadastrado como beneficibrio da Tarifa Social.
No caso de negagbo do pedido, justificar os motivos da negagbo.

E-CALCULO DE FATURAMENTO:
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Para efeito da cobranga das ligagoes hidrometradas deverSo ser considerados os volumes medidos
no hidrometro conforme disposto no REGULAMENTO da prestagao dos SERVIQOS PUBLICOS
CONCEDIDOS.

Os SERVIQOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO
prestado pela CONCESSIONARIA ser§o cobrados dos USUARIOS conforme ESTRUTURA TARIFARIA DE
AGUA abaixo:

TABELAS DE TARIFAS - REFERENCIAL

MES /ANO

06/2018
NUMERO DATABELA

171888 (100 SGC)
DATAAPROVAQAO
26/04/2018

CICLO

CATEGORIA = RESIDENCIAL
VALORESFAIXA M3

INTERVALO
VOLUME

POR FAIXA
ALIQUOTA

( PREQO PI M3)
FATOR DE
DEDUgAOTIPO ACUMULADODA FAIXA

42,3042,304,23R,1 00 A 10 10
71,3515,80 29,0511 A 15 5,81R,2 5

108,5037,157,43 40,10R,3 16 A 20 5
153,0569,70 44,558,91R,4 21 A 25 5
204,65104,95 51,6026 A 30 10,32R.5 5

l0129,2511,13R,6 31 A 35
329,00220,60 68,7013,74R,7 36 A 40 5
479,80274,20 150,8015,0841 A 50 10R,8

419,7017,99R,9 > 50

CATEGORIA = COM&RCtAtrL
ALIQUOTA

{ PREQO PI M3 )
rALORIFATOR DE

DEDUQAO
VOLUME

POR FAIXA
FAIXA M3

INTERVALOTIPO ACUMULADODA FAIXA
108,50108,500 A10 10C7\

21,8013703> 10C,2

CATEGORIA = INDUSTRIAL
ALIQUOTA

( PREgO PI M3 )
VALORESFATOR DE

DEDUQAO
VOLUME

POR FAIXA
FAIXA M3

INTERVALOTIPO ACUMULADODA FAIXA
180,90 180,90T7T 0 A 15 T5

37,651,2 > 15 14,57

CATEGORIA = PUBLICA
VALORESALIQUOTA

( PREQO PI M3 )
FATOR DE
DEDUQAO

VOLUME
POR FAIXA

FAIXA M3

INTERVALOTIPO ACUMULADODA FAIXA

108,60108,6015 7,24P.1 0 A 15
52,3510,73P.2 > 15

TARIFA SOCIAL
ALIQUOTA

( PREQO PI M3 )
VALORESFATOR DE

DEDUQAO
VOLUME

POR FAIXA
FAIXA M3

INTERVALOTIPO ACUMULADODA FAIXA

13,1013,101,31100 A 10P.1
Reajuste de 2,95% referente a reposigao inflacionaria aprovado pela ATR - Agenda Tocantinense de Regulagao,

atraves da Resolugao 002/2018, publicada no Diario Ofidal do Estado do Tocantins n° 5.067 em 08 de margo de
2018. Desconto de 69% para os clientes da categoria residencial e faixa de consumo de zero a 10m3. Resolugao
ATR 090/2014 artigo 1° § 2°: "O usuario cadastrado para acesso ao beneficio da tarifa social que extrapolar o
consumo de 10 m3 ate a faixa de 30 m3, recebera urn desconto proporcional, conforme anexo I desta Resolugao".
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F- SERVICOS COMPLEMENTARES DIVERSOS:

A cobranpa dos SERVIQOS COMPLEMENTARES efetivamente prestados pela
CONCESSIONARY sera de acordo com a lista de prepos constantes da ESTRUTURA TARIFARIA DOS
SERVIQOS COMPLEMENTARES e podera serfeita na prbpria fatura mensal dos servipos de abastecimento
de £gua ou em documento especlfico de arrecadapao, conforme opp3o do usu^rio.

A CONCESSIONARY poder£ propor a AGENCY REGULADORA, ao longo do perlodo de
CONCESSAO, a inclusio, substituipio ou eliminap§o de um ou de outro item dos servipos da TABELA DE
PREQOS DE SERVIQOS COMPLEMENTARES DE AGUA, para melhor adequapao dos seus prepos.

Todos os servipos nao previstos e que tenham sua necessidade necessariamente determinada
sendo de carater continuo, corrente ou esporadico so poderao ser orpados com base no SINAPI de epoca.

Segue abaixo a planilha de prepos dos servipos complementares:

COBRANQA DE SERVIgOS

ATS - AGENCY TOCANTINENSE DE SANEAMENTO

SICOS - SISTEMA COMERCIAL DE SANEAMENTO
R07002 - RELAQAO DE CCDIGOS DE LANQAMENTO

Codigo
Sintetico PrepoCodigo Descripao

RELIGACAO NO CAVALETE 15 21,501100
15 43,00RELIGACAO NO CAVALETE - URGENTE1101
15 34,831102 RELIGACAO NORMAL
15 52,761103 RELIGACAO NO RAMAL - URGENTE

RELIGACAO COM REPOSICAO DE HIDROMETRO 15 38,441104
RELIGACAO COM REPOSICAO DE HIDROMETRO -
URGENTE 23,91151105

62,009VISTORIA DOMICILIAR - AGUA1106
44,78SUBSTITUICAO DO CAVALETE 91109
18,799SUBSTITUICAO DO REGISTRO DO CAVALETE1110
52,7625RELIGACAO APOS SUPRESSAO1112

SUPRESSAO LIG. A PEDIDO DO CLIENTE - P. CX.
PROTEC 12,00151117

124,0025VISTORIA DOMICILIAR - GEOFONE1121
101,799MUDANCARAM/3/4"S/REP/CALCADA1122
115,71MUDANCARAM/1"S/REP/CALCADA 91123
179,1925LIGACAO DE AGUA - HIDROMETRO DE 3,01125
220,8025LIGACAO DE AGUA - HIDROMETRO DE 5.01126
465,9925LIGACAO DE AGUA - HIDROMETRO DE 7.01127
458,8025LIGACAO DE AGUA - HIDROMETRO DE 101128
994,9825LIGACAO DE AGUA - HIDROMETRO DE 201129

1.280,9725LIGACAO DE AGUA - HIDROMETRO DE 301130
178,6725LIGACAO DE AGUA - HIDROMETRO DE 1,51145
12,0015SUPRESSAO A PEDIDO MEDICAO INDIVIDUALIZAD1147

182,1425LIGACAO DE AGUA PCP- HIDROMETRO 1,51150
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LIGACAO DE AGUA PCP - HIDROMETRO 3.01151 25 182,66

1152 LIGACAO DE AGUA PCP - HIDROMETRO 5.0 25 226,2

1153 RELIGACAO NO REGISTRO- PCP 15 23,91

1154 RELIGACAO NO REGISTRO URGENTE- PCP 15 38,44

1155 RELIGACAO APOS SUPRESSAO - PCP NORMAL 15 22,97

RELIGAQAO APCS SUPRESSAO - PCP URGENTE1156 15 44,74

1157 RELIGACAO APOS SUPRESSAO - PCP 15 16,4

1158 RELIGACAO APOS SUPRESSAO - PCP - URGENTE 15 26,04

1159 VISTORIA PADRAO CAIXA DE PROTECAO 9 12,77

1161 RELIG/SUSP C/LENTILHA MED.INDIVI. NORMAL 21,715

1162 RELIG/SUSP LENTILHA MED. INDIVI- URGENTE 15 38,98

VISTORIA COMPLEMENTAR MEDICAO
INDIVIDUALIZADA1163 11,829

VISTORIA/SUSPENSAO FINAL MED. INDIV. POR
LIGACAO

2,181164 9

24,94EXTENSAO REDE DE AGUA DN 50 91209
4391211 REPOSICAO CALCADA EM CONCRETO

9 53,11REPOSICAO ASFALTO COM PMF CAPA CELANTE1213
5,959EXCEDENTE RAMAL LIGACAO DOMICILAR1214

RECOMPOSIQAO DE GRAMA 9,2691215
18,94REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE- MOLDADO 91216
28,2913VERIFICACAO DE HIDROMETRO1313

CUSTO LACRE MAO DE OBRA INST. P.
CONVENCIONAL

10,65151325
34,8315RELIG/SUSP//RAM/NOR/S/REP/CA1328

RELIG/SUPRESSAO URGENTE SEM REPOSICAO
CALCADA

105,5151333
1259MUDAN/RAM/ 1 1/4"S/REP/CALCADA A PEDIDO1337

226,719MUDAN/RAM/2"S/REP/CAL/PEDIDO1339
38,9315CUSTO PADRONIZACAO DA LIGACAO1342
33,249EXTEN. REDE AGUA PVC DN - 751346
40,739EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 1001347
72,229EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 1501348

101,919EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 2001349
146,739EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 2501350
191,749EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 3001351

RELIG/SUP/A PEDIDO MEDIQAO INDIVIDUALIZADA
NORMAL

10,52151354
51,1715RELIG/SUPRE/A PEDIDO S/REP/CALCADA1356
95,115RELIG/SUPRE/URG/S/REP/CALC/A PEDIDO1358

45,55151359
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RELIG/SUP/A PEDIDO MEDICAO INDIVIDUALIZADA
URGENTE

1360 INSTALACAO DE NOVO LACRE-PCP 15 9,15
CAIXA METALICA PARA 01 LIGACAO-PADRAO CX.
PROTECAO1361 15 80,08

MAO DE OBRA PARA SUBST. DO PAD. CONVEN PARA1362 15 84,51NPL
CAIXA METALICA PARA 02 LIGACAO-PADRAO CX.
PROTECAO1363 15 177,1
CAIXA METALICA PARA 03 LIGACAO-PADRAO CX.
PROTECAO1364 266,215

RELIG/SUPRE/ MEDIQAO INDIVIDUALIZADA NORMAL1365 15 23,17
1366 RELIG/SUPRE/ MEDICAO INDIVIDUALIZADA URGENTE 15 45,55

VERIFICACAO DE HIDROMETRO - IPEM1367 13 147,77
ANALISE AGUA E BOLETIM BACTEROLOGICO - COM
COLETA1410 10 99,25

FORNEC.AGUA CARRO-PIPA 10 M31411 11 79,8
1412 FORNEC.AGUA CARRO PIPA - 15 M3 11 127,7
1424 ANALISE F.QUIMICO S/ PESQUISA 11 99,23

ANALISE PROJETO REDE ABASTECIMENTO AGUA
P/LOTEAM1425 11 607,9

1429 DESPEJOESG/SANI/CAMI/CAP/10 42 25,16
1430 DESPEJOESG/SANI/CAMI/CAP/12 42 30,2
1432 ANALISE AGUA BACTERIOLOGICA SEM COLETA 10 187,1

ANALISE AGUA E BOLETIM FISICO-QUIMICO - COM
COLETA1433 10 375,05

1434 ANALISE FISICO-QUIMICO - SEM COLETA 10 317,5
ANALISE AGUA E BOLETIM HIDROBIOLOGICO - COM
COLETA1435 10 67,07
ANALISE AGUA E BOLETIM HIDROBIOLOGICO - SEM
COLETA1436 10 42,92

SUBSTITUIQAO TUBO PVC, BRANCO, DN 100mm1437 9 16,95
1440 SUBSTITUICAO DE CAVALETE - P. CX. PROTECAO 9 49,59
1441 SUBSTITUICAO DE REGISTRO - P. CX. PROTECAO 9 21,61

SUBSTITUICAO DA TAMPA CX. METALICA DE 01
LIGACAO1442 9 27,99

SUBSTITUICAO ADAPTADOR C/REGISTRO - P. CX
PROTE1443 9 27,68
SUBSTITUICAO ADAPTADOR CAVALETE - P. CX.
PROT1444 9 19,22

1445 SUBSTITUICAO DO COTOVELO/TUBETE PCP 9 20,13
SUBSTITUICAO TAMPA CX METALICA 3 LIGAQAO1447 9 49,82
REMOCAO DO CAVALETE PADRAO CONVECIONAL1452 9 60,75

1600 RELIG/SUSP C/LENTILHA NORMAL 15 10,52
1602 RELIG/SUSP/RAM/ NOR/C/REP/C 51,1715
1603 RELIG/SUSP//RAM/NOR/S/REP/C 15 22,97
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1605 RELIG/SUPRESAOS/REP.CALCAD 15 21,7
1606 RELIG/SUSPC/LENTILHA(URGEN 15 45,55
1608 REUG/SUSP.REPOS/HIDRO.URGE 15 95,1
1615 LiG.AGUA Cl INST. CAVALETE E HIDRO. 3 M3/H 25 182,66
1616 LIG.AGUA Cl INST. CAVALETE E HIDRO. 5.0 25 226,2
1624 LIG.AGUA Cl INST.CAVALETE HIDRO. 1.5 25 182,14

INSTALACAO DE HIDR. 3M3 Cl MAO OBRA
ISNTALACAO1626 25 80,36

1638 SUBSTITUICAO DO CAVALETE 9 44,78
1639 SUBSTITUICAO DO REGISTRO DO CAVALETE 9 18,79
1664 SANCAO P/HIDRO.INVERTIDO P/2V 58 62,61
1692 REPOSICAO CALCADA EM CONCRETO 9 43
1693 CORTE DEMO/MEC. ASF. REM/ENTULHO 9 122,41
1694 REPO.ASF.C/PMF CAPA CELANTE 9 164,02
1695 EXCEDENTE RAMAL LIGACAO DOMICILIAR 9 182,3

RELIG/SUSP C/LENTILHA NORMAL1700 15 7,75
1703 RELIG/SUSP//RAM/NOR/S/REP/CA 15 105,5
1704 RELIG/SUPRESAOC/REP/CALCADA 15 38,98
1706 RELIG/SUSPC/LENTILHA(URGENT 23,1715
1708 RELIG/SUSP RAMAL URGENTE 15 44,74
1709 RELIG/RAM/URG/C/REP.CALCADA 15 52,76
1719 LIG.AGUA C/INST.KIT E HIDR.30 25 138,23
1762 AVISO DE VENCIMENTO DE CONTA 9 1,56
1783 REPOSICAO PAV. ASFALTICA PMF E CAPA CELANTE 9 53,11

INSTALACAO DE HIDR. 3M3 Cl MAO OBRA
INSTALACAO1793 25 53,81

1794 INSTALACAO DE HIDR. 3M3 Cl OBRA INSTALACAO 25 85,15
1813 VISTORIA COM GEOFONE - SEM VAZAMENTO 25 62

REMOCAO DO CAVALETE PADRAO CONVECIONAL1912 9 100,05
3009 ENTREGA DE 2A. VIA DE FATURA 55 1,56
3013 RELIGACAO BAIXA RENDA - GRANDE PORTE 15 7,96
3029 EMISSAO E ENTREGA DA 2A VIA 55 4,15
3030 ENTREGA FATURA ENDERECO ALTERNATIVO 55 4,15
3059 SUBS/H/7M3 DANI/CLIEN/S/NIVEL 58 329,3
3061 SUBS/H/10M3DANI/CLIEN/S/NIV 58 391,35
3063 SUBS/H/20M3DANI/CLIEN/S/NIV 58 724
3065 SUBS/H/30M3 DANI/CLIE/S/NIVE 58 907,56
3071 SUBS/H/1.5M3 DANIFICADO CLIENTE - NPL 58 64,86
3072 SUBS/H/5M3 DANIFICADO CLIENTE - P CX. PROTECAO 111,1358
3073 SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO - PCP 3M3 58 65,38
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3363 CERTIDAO NEGATIVAOU POSITIVA DEBITO 67 3,52

3364 AVISO DE VENCIMENTO DE CONTA 9 1,56

3378 DECLARACAO ANUAL DE QUITACAO DEBITO 67 4,68

4186 SUBSTITUICAO DA CAIXA NPL DANIFICADA 58 58,92

7059 SUBS/H/7M3 DANI/CLIEN/S/NIVEL 58 329,3

7061 SUBS/H/10M3DANI/CLIEN/S/NIVE 58 391,35

SUBS/H/20M3 DANI/CLIEN/S/NIVE7063 58 907,56

7065 SUBS/H/30M3DANI/CLIE/S/NIVE 58 907,56

7071 SUBS/H/1,5M3 DANIFICADO CLIENTE - NPL 58 64,86

SUBS/H/5M3 DANIFICADO CLIENTE - P. CX.

PROTECAO7072 58 111,13

SUBS/H/3M3 DANIFICADO CLIENTE - P CX.
PROTECAO7073 58 65,38

15 34RELIG/SUSP RAMAL URGENTE7103
629VISTORIAS NORMAL SEM GEOFONE7106

44,789SUBSTITUICAO DO CAVALETE7109
18,799SUBST. REGIST. DO CAVALETE7110
52,7625RELIGACAO APOS SUPRESSAO7112

124VISTORIA DOMICILIAR GEOFONE 257121
101,799MUDANCA RAMAL 3/4"S/REP/CALCA7122
115,719MUDANCA RAMAL 1"S/REP/CALCADA7123
179,1925LIG.AGUA CAVALETE E HIDRO.3.0 M/H7125

220,825LIG.AGUA C/INST.KIT/HIDRO 57126
465,9925LIG.AGUA Cl INST.CAVALETE E HIDRO.7.0 M3/H7127
458,825LIG.AGUA Cl INST.CAVALETE E HIDR.10.0 M3/H7128

994,98LIG.AGUA Cl INST.CAVALETE E HIDR. 20.0 M3/H 257129
1.280,9725LIG.AGUA C/INST.KIT E HIDR.307130

70,0525LIG.AGUA PARA MEDICAO INDIVIDUALIZADA7146
178,6725LIG.AGUA Cl INST.CAVALETE E HIDRO.1.5 M3/H7147
182,1425LIG.AGUA PCP - HIDROMETR01.5 M3/H7150
182,6625LIG.AGUA PCP - CAVALETE E HIDRO. 3.0 M3/H7151

226,225LIG.AGUA PCP - CAVALETE HIDRO. 5.0 M3/H7152
22,97RELIGACAO APOS SUPRESSAO - PCP NORMAL 157155

RELIGAQAO APOS SUPRESSAO - NPL URGENTE 44,74157156
58,9258SUBSTITUICAO DA CAIXA NPL DANIFICADA7186
24,949EXTEN. REDE AGUA PVC DN - 507209

439REPOSICAO CALCADA EM CONCRETO7211
53,119REPO.ASF.C/PMF CAPA CELANTE7213

5,959EXCEDENTE RAMAL LIGACAO DOMIC. PADRAO II7214
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RECOMPOSIQAO DE GRAMA7215 9 9,26

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PRE- MOLDADO7216 18,949

REG/LIG/AG/C/BAYPASSS/REP/CA7311 15 38,93

RELIG/SUPRE/URG/S/REP/CALCAD7333 15 105,5
7337 MUDAN/RAM/1 1/4"S/REP. CALCADA PEDIDO 9 125

7339 MUDAN/RAM/2"S/REP/CAL/PEDID0 226,719

7346 EXTEN. REDE AGUA PVC DN - 75 9 33,24

7347 EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 100 9 40,73
72,227348 EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 150 9

9 101,91EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 2007349
146,739EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 2507350
191,749EXTEN.REDE AGUA PVC DN - 3007351

51,1715RELIG/SUPRE/ A PEDIDO S/REP.CALCADA7356
95,115RELIG/SUPRE/URG/S/REP/CALC/A PEDIDO7358

CAIXA METALICA 01 LIGACAO-PADAO CX. DE
PROTECAO

80,08157361

MAO DE OBRA PARA SUBST. DO PAD. CONVEN PARA 84,51157362 NPL
CAIXA METALICA PARA 02 LIGACAO-PADRAO CX.

PROTECAO
177,1157363

CAIXA METALICA PARA 03 LIGACAO-PADRAO CX.
PROTECAO

266,2157364

RELIG/SUPRE/ MEDIQAO INDIVIDUALIZADA NORMAL 23,17157377
RELIG/SUPRE/ MEDIQAO INDIVIDUALIZADA URGENTE 45,55157378

62,6158SANCAO P/HIDRO.INVERTIDO P/2V7664
138,2325LIG.AGUAC/INST.KIT/HIDR .30M7719
100,05REMOCAO DO CAVALETE PADRAO CONVECIONAL 97912

Sao Val6rio/TO, 19 dejulhode 2021.

C/*<9YU.iX . &&&*Presidente da Comissao de Licitagao
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ANEXO II

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021
ESPECIFICAQOES DOS SERVIQOS

1. ESPECIFICAgOES DOS SERVIQOS

O servigo de £gua dever£ atender as condigfies de servigo adequado, em fung£o da
limitag£o da capacidade disponlvel dos sistemas de £gua, facultativo ao usu£rio, sendo a
prestagio do mesmo responsabilidade e competencia da Concessioners e a recuperag£o,
melhoria e ampliagdes necess£rias responsabilidade e competfencia do Poder Concedente, de
acordo com o contrato de Concessao

1.

£ vetada a prestagSo gratuita de servigo, bem como a concess§o de tarifas ou pregos
reduzidos para quaisquer fins, ou nos casos de comprovada insolvencia ou incapacidade de
pagamento do usu£rio, a criterio exclusivo da Poder Concedente que, nestes casos, arcar£ com
o 6nus da iseng£o, pagando a Concessioners.

2.

A operagSo, manuteng£o e conservag£o dos bens que compSem o sistema publico de
£gua 6 de competencia exclusiva da Concessioners, observadas as disposigdes do anexo do
edital. A recuperag£o de pavimento de caixa de rua 6 de responsabilidade da Prefeitura.

3.

N£o £ considerada descontinuidade de servigo a sua interrupgdo devido a situag£o de
emerg§ncia, inclusive forga maior, e/ou quando motivadas por razdes de ordem tecnica ou
seguranga das instalagdes, nem a sua interrupgSo, por corte, devido a situagdo de inadimpSncia
e/ou infragdo do usu£rio.

Todas as obras e servigos referentes ao sistema publico de £gua dever£o ser executadas de
acordo com as normas tecnicas aplic£veis. Qualquer dano no sistema publico de £gua
provocada por terceiros serSo reembolsadas £ Concessioners apds apresentagdo pela mesma do
valor correspondente aos danos.

Somente a Concessioners poder£ instalar, reparar, substituir ou remover o hidrometro, bem
como quebrar e substituir os respectivos lacres, sendo absolutamente vedada a interveng£o do
usu£rio ou de terceiros nesses atos.

4.

5.

6.

A Concessioners devere garantir a atualidade, detalhamento e confiabilidade do “Cadastro
T6cnico’’ e do “Cadastro dos Usuerios”, devendo este ultimo serem informatizado e factlvel de
fiscalizageo, mantendo o registro histdrico de consumo dos ultimos 12 meses de cada ligag£o.

O atendimento ao usuerio sere no horerio comercial, com mlnimo tempo de espera, devendo
haver cortesia, objetividade e presteza no atendimento. Os servigos complementares que
dever£o estar a disposigSo dos usuerios s£o os especificados neste regulamento, devendo ser
prestados, com prdvia informag£o dos pregos, prazo de atendimento, forma de medigSo e de
pagamento, bem como nos prazos definidos na mesma tabela.

Para que o usuerio usufrua do servigo publico de egua e, devere solicitar a ligagSo a
Concessioners, sendo que previamente £ ligag£o o usuerio devere preparar e desinfectar as
instalagbes Intradomiciliares (que inclui o cavalete) dentro das normas deste regulamento.

Os usuerios ser£o responsabilizados pelos danos ou servigos causados quando, por defeito
interno em suas instalagbes ou propositadamente, ocorrer £ rede coletora qualquer tipo de
objeto que venha prejudicar a efici£ncia da mesma.

7.

8.

9.

10.

A ligagSo de £gua sera cobrada do usu£rio, pela Concessioners, devendo ser executada nos
prazos fixados por este regulamento. Eventual extens£o de rede necess£ria que ultrapassar a
12 metros ser£ cobrada do usu£rio na forma de servigo complementar. A restaurag£o de

11.
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muros, passeios, lajes e revestimentos, internos ao imbvel, para execupao de qualquer ligapao de
agua correra por conta do usuario.O hidrbmetro 6 um bem publico que integra o sistema
publico de agua, sendo o usuario 6 respons&vel pelo hidrdmetro de seu ramal, respondendo na
forma de fiel depositary do mesmo, sendo que o mesmo sera responsavel pelas despesas de
reparagao das avarias consequentes da intervengSo indebita bem como provenientes da falta de
protepao do aparelho medidor.

Nos casos de loteamento a Concessionary devera ser consultada sobre a viabilidade de
abastecimento de agua pelo sistema publico, sendo que o projeto basico do sistema de agua do
loteamento devera ser ter previa anaiise e aprovapao da Concessionary, inclusive quanto as
alterapoes no decurso de sua implantapao.

12 .

0 fornecimento de agua (consumo) sera medido mensalmente, por hidrbmetro, na unidade
inteira de metro cubico (m3), em ciclos de prazo nao superior a 33 dias nem inferior a 27 dias. A
medipao sera efetuada por ligapao, dividindo-se o consumo mensal da ligapao pelo numero de
economias por ela abastecidas.

13.

Na impossibilidade de leitura do hidrdmetro, por qualquer motivo, o consumo mensal sera
igual a media aritmatica do consumo mensal dos 3 ultimos meses, ate que se possa efetuar a
leitura correta, compensando as estimativas anteriores.

Os hidrometros avariados deverao ser imediatamente trocados, entendendo-se estes como
aqueles apresentarem erro de medipao superior a 5%; estiver sem o lacre do aparelho; ou tenha
sua instalapao adulterada por qualquer motivo comprovado ou; nao possibilitar clara leitura pelo
visor.

14.

15.

Nos casos de avarias intencionais nos hidrdmetros, desvio paralelo ao mesmo e/ou
instalapao de aparelho que vicie ou altere a caracteristica do hidrOmetro, o consumo mensal sera
arbitrado como o triplo do maior consumo mensal dos ultimos 12 meses, ou com base no consumo
de 300 litros/habitante dia, o que for maior.

As ligapoes, para efeito de aplicapao das tarifas de agua, sao classificadas nas
categorias Residencial, Comercial, Industrial e Publicas, em funpao de sua utilizapao, sendo que na
categoria publica estao incluidos, hospitais publicos, asilos, orfanatos, albergues e demais
organizapoes civicas e entidades sindicais.

Compete a Concessionary, mediante inspepao do innovel e verificapao de sua utilizapao,
determinar a categoria do imovel, bem como estabelecer o numero de economias. No caso de
ligapao com diferentes categorias de economias sera considerada Industrial se houver alguma
economia industrial; Comercial se houver alguma economia comercial e nenhuma industrial,
Publica se houver alguma economia publica e nenhuma Industrial ou Comercial; e Residencial se
todas as economias forem residenciais.

16.

17.

18.

Para os consumidores acima de 200 m3/m£s poderao ser firmados contratos
especificos da prestapao de servipos de agua. Nas ligapoes temporarias o usuario devera
estabelecer um contrato de demanda de agua, pagando antecipadamente o valor do mesmo, al6m
do custo da ligapao de agua.

A Tarifa de agua (por categoria da Ligapao e faixa de consumo mensal), de
micromedipao e os prepos dos servipos complementares sao definidos no contrato de
Concessao. Enquanto cadastrada a ligapao do usuario, os servipos poderao ser cobrados na forma
prevista neste Regulamento.

O valor a ser cobrado do usuario, referente ao servipo de agua, sera o resultante do
somatorio dos produtos das multiplicagoes do valor do metro cubico, respeitada a categoria da
ligapao, pelo consumo mensal da economia, referentes a cada faixa de consumo da estrutura
tarifaria. O consumo minimo para efeito de faturamento sera de 10 m3/mes nas ligapoes
hidrbmetradas, e na falta de hidrometro por consumo estimado nas ligapoes, conforme proposta.

Os Servipos Complementares e demais direitos de cobranpa serSo medidos, para

19.

20.

21.

22.
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efeito de faturamento, no mes que se efetuar o servigo ou se constituir o direito.

23. A cobranga pelos servigos se dara por fatura, denominada “conta”. O nio pagamento da
conta ati a data de vencimento, implicari em direito de atualizagao monetiria pelo IGP-M,
acrescido de 2% de multa, tambim 0,0333% de juros p6r dia de atraso, a ser cobrado na prbxima
conta, incidente sobre o valor total da conta. A falta de faturamento e/ou cobranga n§o isenta o
usuirio do pagamento dos dibitos decorrentes dos servigos de agua, qualquer que seja a ipoca em
que tenham sido devidos, observados os prazos legais estabeiecidos.

£ obrigagio da Concessioniria suspender o fornecimento de igua (corte), desde que com
prbvio aviso de 10 dias (que pode ser incluso na propria conta), quando do nio pagamento da
conta de igua ou exist&ncia de dibitos do usuirio para com a Concessioniria.

24.

26. O proprietbrio do imovel e o responsive! final pelo pagamento de quaisquer dibitos
vinculados aos servigos publicos de bgua, independentemente de ter sido o usuirio outra pessoa,
ffsicaoujurfdica.

27. As reclamagoes sobre o valor das Contas deverSo ser feitas i Concessioniria, que
verificado faturamento indevido, deve ser recalculada imediatamente, mantendo-se a data de
vencimento. £ direito de usuirio questionar as contas emitidas pela Concessioniria dentro de trinta
dias da emissio da mesma, se provado ter direito devera ser ressarcido na conta seguinte. O
questionamento do valor da conta nio susta o direito de cobranga de multa e juros por atraso no seu
pagamento.

£ dever do usuirio garantir o direito da Concessioniria de fiscalizar, a qualquer
tempo, as instalagdes Intradomiciliares do imbvel do usuirio, bem como livre acesso aos imbveis,
areas, quintais ou terrenos quando tiver que realizar leituras, visitas de inspegio, limpeza, reparos
ou remogio de instalagio de igua.

28.

Sio considerados crimes contra o patrimbnio publico, e infragao a este regulamento,
sujeitas a suspensio imediata e sem privio aviso no fornecimento de agua e multa os seguintes
atos praticados pelo usuirio:
Violagao de lacre de corte;
Qualquer adulteragao dos hidrometros, inclusive de seus lacres;
Derivagao de sua instalagao intradomiciliar para suprir outra
economia;
Ligagao clandestina ou derivagio de urn ramal de igua antecedendo o
hidrbmetro; Langamento de igua de chuva, 6leos e produtos qulmicos;

29.

O valor da multa, em qualquer dos casos acima relacionados, seri igual ao valor do triplo do
maior faturamento anterior dos ultimos doze meses multiplicado pelo tempo da fraude, ou se
bem entender o apresentado pela licitante.

30.

S§o Valirio/TO, 19 de julho de 2021.

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao
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ANEXO III

MINUTA CONTRATO N° .../2021

MUNICIPIO DE SAO VALERIO /TO, Pessoa Jurldica de Direito Publico Interno, inscrito no
CNPJ n° XXXXXXXXXXXXXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxx, Setor
centra, por meio de seu Gestor Municipal Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX,
inscrito no CPF n° XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de S3o Vaiario/TO
doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE e a Empresa XXXXXXXXXXXXX, CNPJ n°
XXXXXXXXXXXXX, com enderepo na (logradouro, n°, complemento, bairro, CEP, cidade e estado),
doravante denominada EMPRESA/CONCESSIONARIA, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXXXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato de acordo com a Concorrencia Publica n°
001/2021,

DA LEGISLAQAO APLICAVEL

CLAUSULA PRIMEIRA-O presente Contrato de acordo com a Concorrencia Publica n° 001/2021.
CLAUSULA SEGUNDA - Aplicam-se a legislapSo federal, estadual e municipal afeta ao objeto do
contrato, em especial as Leis Federais n.° 8.666/1993; 8.987/95; 11.445/2007; e respectiva lei municipal
921/2020;

DAS DEFINIQOES

CLAUSULA TERCEIRA - Para os efeitos deste contrato, considera-se:

I - Sistema - o conjunto de todos os recursos, bens e servipos, necessarios para a realizap§o de objetivos
de interesse comum, visando a universalizapio da prestapSo dos servipos de abastecimento de agua no
Smbito do Municipio de S3o Vaiario/TO.

II - Servipos- prestapSo dos servipos publicos de abastecimento de agua.

III - Plano Municipal de Saneamento Basico -Instrumento da politica de saneamento do MUNICIPIO que
devera abranger o diagnbstico da situapSo local e seus impactos nas condipbes de vida; objetivos e metas
para universalizapSo dos servipos; programas, projetos e ap6es necessarias para atingir os objetivos e as
metas; ap6es de emerg3ncia e contingency; e, mecanismos e procedimentos de avaliapSo do que foi
planejado.

IV - Atividade regulatoria - E a regulamentapao dos SERVIQOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO, com o objetivo de assegurar a adequada presta?3o dos
servipos, garantir a harmonia entre os interesses dos usuarios, e zelar pelo equilibrio-financeiro do
Sistema de abastecimento de £gua potevel.

DO OBJETO

CLAUSULA QUARTA - O MUNICIPIO outorga a XXXXXXXXX a prestapSo dos servipos de abastecimento
de agua potavel, compreendendo a explorapao, implantapSo, ampliapbes e melhorias, com a obrigap§o de
implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar e administrar, com exclusividade, os servipos de abastecimento
de agua potavel, na area urbana e areas continuas, incluindo a captapSo, adupSo de agua bruta, tratamento,
adup3o de agua tratada, distribuip§o e medipSo do consumo de agua, o faturamento e entrega de contas de
agua, sua cobranpa e arrecadap3o, atendimento ao publico usuario dos sistemas, controle de qualidade da
agua e cadastro de consumidores, atendidos os principios da conveni£ncia social, ambiental, tacnica e
econdmica.

Subclausula Primeira - O MUNICIPIO transfere a XXXXXXXXX, o direito e prerrogativa de cadastrar e
conectar os usuarios do Sistema de Abastecimento de Agua, realizando tambam, a XXXXXXXX, a cobranpa
pelos servipos prestados, sempre com base no Sistema Tarifario vigente.
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Subclausula Segunda - Os investimentos nos sistemas de abastecimento de agua deverio ser
compatlveis com o Plano Municipal de Saneamento Basico e ser§o efetivados respeitada a viabilidade
econOmico-financeira do Sistema e a obtengao de recursos financeiros necessarios a sua execugao,
obedecidas as bases estabelecidas pela Meta de Investimentos de Longo Prazo.

Subclausula Terceira - Ficam definidas as seguintes metas, as quais devem ser atendidas:

I - Para abastecimento de agua:

a) - Atendimento permanente de 99,0% da populagao urbana.
b) - Alcangar o Indice de perdas na distribuigSo de 25% ate 2022 e permanecer nesse patamar ate o fim do
contrato.
c) -Garantir permanentemente a qualidade da agua ofertada nos padrOes definidos pela legislagao vigente.
d) - Garantir a adog£o gradual de alternativas que venham a promover o uso racional da agua, bem como
da energia e de outros recursos naturais sempre atentando para o equilibrio econbmico financeiro da
operagao.

Subclausula Quarta- Ficam definidas as seguintes prioridades, as quais devem ser empregadas pelo
ganhador do contrato de concessio:

I - Garantir o fornecimento contlnuo de agua em quantidade e qualidade a populagao, especialmente em
perlodo de estiagem, adotando para isso as solugSes de efictencia da produg5o e demais solugSes de
engenharia se assim for necessdrio.

II -Garantir a redugao continua do Indice redugao de perdas.

Subclausula Quinta - A XXXXXXXX assume o compromisso de universalizagao dos servigos de
abastecimento de agua, atendidos os criterios da Subctesula Segunda, assumindo as partes contratantes o
compromisso em dedicar total empenho na obtengao de recursos onerosos ou n§o onerosos para atingir
o objetivo.

DA AREA DA PRESTAQAO DOS SERVIQOS

CLAUSULA QUINTA- PAGAMENTO AO ORGAO DE FISCALIZAQAO E REGULAQAO, VALOR DO
CONTRATO E AREA DE ABRANGENCIA.

Pelo direito de explorag§o dos servigos e o subsidiamento da fiscalizag§o a Concession^ria, apbs
assung§o dos servigos, pagate ao org§o Regulador, trimestralmente, ate o 25° (vig6simo quinto) dia do
rrtes subsequente de cada trimestre, o valor mensal de 3% do valor liquido faturado (entende-se por liquido
a dedugSo dos valores de impostos federais e trabalhistas bem como custos com energia).

) pelo prazo contratual.O valor do presente contrato e de R$ (

A delegag§o dos servigos ora outorgados abrangera a £rea urbana da sede do Municipio.

DO PRAZO CONTRATUAL

CLAUSULA SEXTA - O Contrato vigorate pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da data da assinatura
deste Contrato.

CLAUSULA SETIMA - O presente Contrato podete ser prorrogado por igual periodo de 30 (trinta) anos, por
internrtedio de Termo Aditivo, mediante manifestagao expressa das partes com 06 (seis)meses de
antecedSncia.

DO MODO, FORMA E CONDIQOES DE PRESTAQAO DO SERVIQO

CLAUSULA OITAVA- Na prestag§o dos servigos, a XXXXXX devete:

I - estabelecer, atraves de negociag§o com o MUNICiPIO, sempre de forma compatlvel com o Plano
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Municipal de Saneamento Bbsico.

II - operar e manter os servigos de abastecimento de bgua potbvel, incluindo a captagbo, bombeamento,
tratamento, adugbo e distribuigbo da bgua, medigbo do consumo e o controle da qualidade da bgua, nos
termos definidos pelo Plano Municipal de Saneamento;

III - executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e servigos, sempre de forma compativel com
o Plano Municipal de Saneamento Bbsico, objetivando o adequado funcionamento dos servigos e o pleno
atendimento dos usubrios, observados os limites previstos na Meta de Investimentos de Longo Prazo;

IV - equacionar e solucionar, de forma satisfatbria, eventuais problemas no funcionamento dos servigos, de
acordo com o regulamento dos servigos;

V - melhorar o nivel de qualidade dos servigos, de acordo com a legislagbo atual e superveniente;

VI-garantir a continuidade dos servigos;

VII - atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliagbes necessbrias, de acordo
com os objetivos e normas gerais dos pianos oficiais de saneamento;

VIII - adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalagbes e mbtodos operativos
que, atendidas as normas tbcnicas pertinentes, garantam a prestagao de servigo adequado ao pleno
atendimento dos usubrios;

IX -executar agoes visando a manutengao e conservagao dos equipamentos e das instalagbes;

X - programar e informar ao MUNIClPIO, por escrito, as condigbes tbcnicas e financeiras, o prazo de inlcio
e de conclusbo dos servigos necessbrios.

CLAUSULA NONA - Os servigos poderbo ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipoteses:

I - situagoes de emergbncia que atinjam a seguranga de pessoas e bens;

II - necessidade de efetuar reparos, modificagbes ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas de bgua;

III - negativa do usubrio em permitir a instalagbo de dispositivo de leitura de bgua consumida, apbs ter sido
previamente notificado a respeito;

IV - manipulagbo indevida de qualquer tubulagbo, medidor ou outra instalagbo do prestador, por parte do
usubrio; e

V - inadimplemento do usubrio do servigo de abastecimento de bgua, do pagamento das tarifas, apbs ter
sido formalmente notificado.

DA POLITICA TARIFARIA - PREQO DO SERVIQO

CLAUSULA DECIMA - Pela prestagbo dos servigos que Ihe sbo delegados por este Contrato, a XXXXXXX
cobrarb as tarifas discriminadas na Planilha da Estrutura Tarifbria do Sistema (Anexo), sendo implementadas
pela XXXXXX, de forma universal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- A Estrutura Tarifbria do Sistema deve cobrir os custos operacionais
eficientes, segundo o nivel de qualidade dos servigos ofertados e assegurar a obtengao de urn retomo justo
e adequado dos investimentos e ainda a necessbria provisbo das depreciagbes do Sistema, observadas as
condigbes do concessbo celebrada entre o MUNICiPIO e a XXXXXXXX.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Para entrarem em vigor e serem cobradas dos usuarios, as tarifas e
suas alteragbes deverbo ser homologadas pela AGENCIA DE REGULAQAO DOS SERVIQOS DE AGUA.
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DO REAJUSTE TARIFARIO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O valor do reajuste Serb calculado com base em fbrmula parambtrica,
conforme abaixo, e aplicadas de forma autombtica, para tanto as novas tarifas e pregos devem ser
divulgadas.

R = 0,35 xE + 0,35 xM + 0,3 x 0
E = Variagbo do custo Kwh, obtido da Permissionaria de energia local; M
= Variagbo do Indice de Mbo de Obra (INCC - M) publicado pela FGV; O
= Variagbo do Indice Geral de Pregos (IGP) publicado pela FGV.

Os valores das tarifas serbo reajustados em conformidade com as seguintes condigbes:

I-o reajuste ocorrera sempre em 1°de Fevereiro de cada ano e sera aplicado no faturamento da
competbncia de Fevereiro;

DAREVISAO TARIFARIA

CLAUSULA DECIMA QUARTA - A XXXXXXXXX , de acordo com o previsto nesta clausula, procederb as
revisbes dos valores das tarifas, considerando as alteragbes na estrutura de custos do Sistema, os estimulos
b eficibncia e a modicidade das tarifas, ouvidos o MUNIClPIO, os usubrios.

Subclausula Primeira - As revisbes tarifbrias serbo realizadas a cada quatro anos, sempre no mbs de
junho.
Subclausula Segunda-No ano em que ocorrer revisbo dos valores da tarifa, o reajuste previsto na clausula
dbcima terceira sera substituido pela revisbo.

Subclausula Terceira - Os pedidos de revisbes ordinbrias das tarifas, acompanhados de todos os
elementos e informagbes necessbrias, serbo encaminhados pela XXXXXX b , com pelo menos 90 dias de

antecedbncia b data de sua vigbncia, a qual procederb aos trbmites para sua avaliagbo e aprovagbo ou
denegagao, integral ou parcial.

Subclausula Quarta -Por sugestbo das partes poderb ser realizada a readequagbo da estrutura tarifbria.

DA REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARY

CLAUSULA DECIMA QUINTA- As partes reconhecem que as tarifas indicadas na Planilha de Estrutura
Tarifbria (Anexo), em conjunto com as regras de reajuste e revisbo descritas nas clbusulas anteriores, serbo

suficientes para a adequada prestagbo dos servigos concedidos e a manutengbo do equilibrio econbmico-
financeiro do Sistema.

Subclausula Unica - Sempre que forem atendidas as condigbes do Sistema, considera-se mantido seu
equilibrioeconbmico-financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Sem prejuizo dos reajustes e revisbes a que se referem bs clbusulas
anteriores, caso haja alteragbes significativas nos custos do Sistema, por solicitagbo da XXXXXXX ou das

entidades de representagbo oficial dos Municlpios, devidamente comprovada por documentos
encaminhados ao ente regulador, a XXXXXXX poderb, a qualquertempo, procederb revisbo extraordinbria
das tarifas, visando manter o equilibrio econbmico-financeiro do Sistema, nas seguintes hipbteses,

CLAUSULA DECIMA SETIMA - As fontes provenientes de receitas alternativas, complementares,
acessbrias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das

tarifas, serbo obrigatoriamente consideradas para a aferigbo do equilibrio econbmico-financeiro do Sistema.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Na exploragbo do servigo publico objeto deste Contrato, a XXXXXXX nbo

poderb dispensar tratamento diferenciado, inclusive tarifbrio, aos usubrios de uma mesma classe de

consumo e nas mesmas condigbes de atendimento, exceto nos casos previstos na legislagbo federal,



F

* *

f Prefeitura Municipal de

*Sao Valerio3ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

ADM. 2021/2024 UniJo, Trabalho e Prosperidade
MUMM-MM

X

1
estadual e regulamento.

Subclausula Unica - Serd vedada a concessdo de isengdo de pagamento de tarifas, inclusive a entes do
Poder Publico, visando garantir a manutengdo da adequada prestagdo dos servigos e tratamento isonGmico
aos usudrios do Sistema.

CLAUSULA DECIMA NONA - Ressalvados os impostos incidentes sobre a renda, a criagdo, a alteragdo ou
a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ap6s a assinatura deste Contrato, quando comprovado
seu impacto, implicard na revisdo das tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso.

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGAQOES DO MUNICIPIO

CLAUSULA VIGESIMA- O MUNICIPIO e AGENCIA DE REGULAQAO tem as seguintes
obrigagGes:

I - regulamentar a prestagdo do servigo;

II - fiscalizar permanentemente a prestagdo dos servigos;

III - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

IV - homologar reajustes e proceder d revisdo das tarifas na forma da lei, das normas pertinentes e deste
contrato;

V - cumprir e fazer cumprir as disposigGes regulamentares do servigo e as clausulas contratuais;

VI - zelar pela boa qualidade do servigo,

VII - declarar de utilidade publica os bens necessdrios a execugdo do servigo ou obra publica, outorgando
poderes d XXXXXXX para promogdo das desapropriagGes e para a instituigdo das servidoes administrativas,

a qual assumird a responsabilidade; o qual deve corner por conta exclusiva da empresa contratada, nos
moldes permissivos do artigo 18, XII da lei 8987/1995. Tal Gnus ndo deve ser repassados de forma direta
aos consumidores, mas de forma amortizada e mediante aprovagdo da respectiva agenda reguladora.

VIII - estimular o aumento da qualidade e produtividade dos servigos;

IX - estimular a formagdo de associagGes de usudrios para defesa de interesses relativos aos servigos;

X - arcar com os custos necessdrios para a mudanga de alinhamentos, perfis e nivelamento de qualquer
logradouro, que exijam modificagGes ou remogGes de canalizagGes, desde que ndo previstos nos
cronogramas referidos na cldusula quarta, quando forem executados por sua solicitagdo;

XI - consultar a XXXXXXX sobre a viabilidade tdcnica da disponibilizagdo dos servigos, antes de aprovar
novos loteamentos, conjuntos habitacionais e instalagGes de novas industrias;

XII - comunicar previamente a XXXXXXX a execugdo de obras e servigos no subsolo das vias publicas em
que se localizam redes de infraestrutura dos servigos concedidos;

XIII - zelar pelo cumprimento da legislagdo federal, estadual e municipal de protegdo ambiental e de saude
publica, respondendo pelas eventuais consequencias de seu descumprimento, no que couber, visando d
preservagao e a conservagdo do meio-ambiente e da saude publica;

XIV - zelar pelo cumprimento da legislagdo vigente relacionada d vedagdo do aproveitamento de fontes
alternativas de agua, contribuindo com a vigildncia sanitdria na drea da prestagdo dos servigos;

XV - exigir a ligagdo obrigatGriade toda construgdo e prddios considerados habitdveis, situados em
logradouros que disponham dos servigos, ds redes publicas de abastecimento de dgua, excetuando-se da
obrigatoriedade prevista apenas as situagGes de impossibilidade tdcnica, que deverao ser justificadas
perante os Grgdos competentes, sendo que as ligagGes correrdo ds expensas dos usudrios;
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XVI - exigir ou promover, consultada a XXXXXXX, a adequagao da infraestrutura dos loteamentos, n§o
autorizados ou irregulares, as condigSes tecnicas e operacionais apropriadas para a integragao ao Sistema,
nos termos do que estabelece o contrato;

XVII - exigir ou promover, consultada a XXXXXXX, a adequagao da infraestrutura das areas de
assentamentos informais as condigSes tecnicas e operacionais apropriadas para a integragao ao Sistema,
nos termos do que estabelece este contrato;

XVIII - estabelecer os pianos e pollticas municipais de saneamento e de urbanizagao, consultada a
XXXXXXX, visando ao estabelecimento das Metas de Investimentos de Longo Prazo;

XVIX - revisar o piano de saneamento basico com a periodicidade definida na lei;

XX - Implementar, no ambito municipal, a Agenda Reguladora ou conveniar regulagao no ambito do
Estado, designado regulagao oficial.

DOS DIREITOS, GARANTIAS E OBRIGACOES DA XXXXXXXX

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - A XXXXXX se obriga a:

I - elaborar e executar direta ou indiretamente, estudos, projetos e obras, obedecendo as prioridades, os
objetivos e as condigoes estabelecidas neste contrato e no Plano Plurianual de Investimentos doSistema;

II - garantir a prestagao de servigos adequados nos termos deste contrato e da legislagao aplicavel;

III - dar ciencia previa e expressa ao MUNICfPIO e a agenda de regulagao das obras que pretenda executar
em vias e logradouros publicos, ressalvados os casos de emergSncia, nos termos do regulamento
especlfico;

IV - sinalizar as obras nas vias publicas durante toda a sua execugao, sendo que qualquer dano causado a
terceiro, em virtude de falta ou insuficiencia de sinalizag3o serSo da inteira responsabilidade da XXXXXXX;

V - apresentar ao MUNIClPIO e a agenda de regulagao no primeiro trimestre de cada ano, prestagao de
contas na forma da LEI.

VI - publicar, anualmente, as demonstragctes financeiras referentes ao Sistema na forma da legislagao
especifica;

VII - a execugao do servigo, cabendo-lhe responder por todos os prejulzos causados ao MUNIClPIO, aos
usuarios ou a terceiros, sem que a fiscalizagao exercida pelo Agenda de Regulagao, ou a quern este delegar,
exclua ou atenue essa responsabilidade, exceto nos casos legais;

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas do servigo, as ciausulas contratuais e a legislagao relativa a
prestagao dos servigos;

IX - captar, aplicar e gerir os recursos financeiras necessarios a prestagao do servigo;

X - organizar e manter registro e inventario dos bens vinculados a prestagao dos servigos e zelar pela sua
integridade, segurando-os adequadamente, e informar o Agente de regulagao previa e expressamente, de
qualquer operagao financeira ou judicial em que faga recair garantia sobre os bens vinculados aos servigos,
que possam comprometera operacionalizagao e a continuidade da sua prestagao;

XI -organizar e manter, permanentemente atualizado, o cadastro dos respectivos usuarios;
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XII - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do servigo, respondendo pelos eventuais
danos causados em decorrfencia da prestag§o dos servigos;

XIII - atender a todas as obrigagSes de natureza fiscal, trabalhista e previdenci£ria e encargos decorrentes
das obrigagdes relacionadas a prestagSo dos servigos;

XIV - permitir aos encarregados da fiscalizagdo do MUNIClPIO e a Agdncia de regulagao, especialmente
designados, livre acesso, em qualquer dpoca, as obras, equipamentos e instalagdes utilizados na prestag§o
dos servigos, bem como a seus dados e registros administrativos, contabeis, tdcnicos, econdmicos e
financeiros;

XV - zelar pelo cumprimento da legislagdo federal, estadual e municipal, de protegdo ambiental e de saude
publica, em especial, respondendo pelas eventuais consequdncias de seu descumprimento;

XVI - expedir os regulamentos de instalagdes prediais e/ou condominiais de agua;

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Na exploragdo do Servigo de Abastecimento de Agua, a XXXXX
poderd:

I - utilizar-se de vias publicas, estradas, caminhos e terrenos de dominio municipal, para o fim especifico de
execugdo do objeto do presente Contrato, competindo ao MUNIClPIO, observando e respeitando o objeto
deste contrato, estabelecer as condigdes de sua utilizagao, bem como a sujeigSo das obras aos
regulamentos especlficos vigentes no Municlpio;

II - suspender o abastecimento de agua de usuarios inadimplentes, observado o Regulamento dos Servigos
de Agua, as disposigdes do Codigo de Defesa do Consumidor e da Lei Federal n.°11.445/07;

III - aplicar os regulamentos de instalagdes prediais e/ou condominiais de agua,

IV - nos contratos de financiamento, podera oferecer em garantia os direitos emergentes do Sistema, at6 o
limite que nio comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da prestagSo do servigo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Sem prejuizo das responsabilidades referidas neste Contrato, a
XXXXXX podera contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessdrias ou
complementares ao servigo concedido, bem como a implementagSo de projetos associados.

Subclausula Primeira - Os contratos celebrados entre a XXXXXXX e os terceiros reger-se-ao pelo direito
privado, n3o se estabelecendo qualquer relagdo juridica entre os terceiros e o MUNIClPIO.

Subclausula Segunda - A execugao das atividades contratadas com terceiros pressupoe o cumprimento
das normas regulamentares do servigo concedido.

Subclausula Terceira - Incumbe a concessioner^ a execugSo do servigo concedido, cabendo-lhe
responder por todos os prejuizos causados ao poder concedente, aos usuerios ou a terceiros, sem que a
fiscalizag§o exercida pelo orgao competente exclua ou atenue essa responsabilidade, nos termos do artigo
25°da lei 8987/1995.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Os projetos dos investimentos a serem realizados durante a
concessao, deverao ser apresentados a agencia de regulacao para que a mesma os aprovem.
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - Sem prejuizo do disposto no art. 7°, da Lei n° 8.987/95, do art. 9° da
Lei Federal n.°11.445/07 e do Cbdigo de Defesa do Consumidor, s£o direitos dos usuarios.

I - receber servigo adequado;

II - receber da Agenda de regulagao e da XXXXXXX informagdes para a defesa de interesses individuals
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ou coletivos;

III - receber da XXXXXXX, dentro do mbs de vencimento, o mlnimo de 3 datas opcionais para a escolha do
dia de vencimento de seus dbbitos;

IV - atendimento, pela XXXXXXX, dos pedidos de seu interesse, nos prazos e condipoes fixados neste
contrato e nas normas e regulamentos editados pela Agenda de regulapbo, sendo-lhe garantida a prestapbo
do servipo, independentemente do pagamento de valores nbo previstos nas normas do servipo ou de dbbito
nao imputbvel ao solicitante;

V - receber o ressarcimento dos danos que, porventura, the sejam comprovadamente causados em funpao
do servipo concedido, ressalvados os danos decorrentes de:

a) Deficiencias tbcnicas nas instalapoes internas da unidade consumidora;

b) Mb utilizapbo das instalapbes;

c) Caso fortuito ou forpa maior.

VI - prbvio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - Sem prejuizo do disposto no Cbdigo de Defesa do Consumidor, sbo

deveres dos usubrios:

I - levar ao conhecimento do Agente regulador e da XXXXXXXX as irregularidades de que tenham

conhecimento, referentes ao servipo prestado;

II - comunicar 3s autoridades competentes os atos illcitos praticados pela XXXXXXXX na prestapbo do

servipo;

III - contribuir para a permanbncia das boas condipbes dos bens publicos atravbs dos quais Ihes sbo

prestados os servipos;

IV - requerer a XXXXXXXX a ligapbo de seus imbveis aos servipos, excetuando-se da obrigatoriedade as

situapoes de impossibilidade tecnica;

V - arcar com o custo das ligapbes de seus predios ao servipo;

VI - permitir o livre acesso da XXXXXXXX para o exame das instalapbes hidrbulico-sanitbrias prediais em

qualquer tempo;

Subclausula Unica - Para atendimento das solicitapbes de ligapbo aos servipos, serbo verificadas as

possibilidades de atendimento pela XXXXXXXX, observadas normas e regulamentos.

DA FISCALIZAQAO

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - A fiscalizapbo peribdica da execupbo dos servipos cabe ao MUNIClPIO
e a agbncia de regulapbo, nos termos da CONCESSAO firmado com o Municlpio, com a cooperapbo dos

usubrios, por comissbo composta por representantes do MUNICiPIO, da agencia de regulapbo, da

XXXXXXXX e dos usubrios.

Subclausula Unica - No exercicio da fiscalizapbo, a comissbo referida no caput tera acesso aos dados

relativos b administrapbo, contabilidade, recursos tecnicos, econbmicos e financeiros da XXXXXXX e poderb

acompanhar os servipos de controle de qualidade e a execupbo das obras e servipos.

DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - Pelo descumprimento das disposipbes contratuais especificadas, a

XXXXXXX estarb sujeita bs seguintes penalidades:
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I - advertencia para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda £ adequagio do servigo prestado aos
parimetros definidos neste Contrato ou em instrumentos complementares;

II - em caso de inobservincia da advertencia, multa de ate 5% (cinco por cento), proporcional £ gravidade da
infragio, sobre o valor arrecadado pela XXXXXXX, no Municlpio, nos ultimos 2 (Dois) meses anteriores £
notificagSo;

III- em caso de terceira advertencia, pelo mesmo fato, absoluta e reitera reincktencia, implicar£ em
rescis£o contratual, garantindo o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

Subclausula Unica - A XXXXXXXX n£o estar£ sujeita £s penalidades previstas no Contrato se
comprovado que a n£o realizagio da obrigagio especifica decorreu de fato, ato ou circunst£ncia imputada
unicamente ao MUNICiPIO ou a terceiros.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - O poder concedente poder£ intervir na concessio, com o fim de assegurar
a adequagio na prestagio do servigo, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes.

Subclausula Unica - A intervengio far-se-£ por decreto do poder concedente, que conter£ a designagio
do interventor, o prazo da intervengio e os objetivos e limites da medida.

CLAUSULA TRIGESIMA - Declarada a interveng£o, o poder concedente dever£, no prazo de trinta dias,
instaurar procedimento administrative para comprovar as causas determinantes da medida e apurar
responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

Subclausula Unica - O procedimento administrative a que se refere o caput deste artigo devera ser
concluido no prazo de ate cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inv£lida a intervengio, exceto
por motivo justo e devidamente justificado.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - Cessada a interveng£o, se n£o for extinta a concess£o, a
administrag£o do servigo ser£ devolvida £ concession£ria, precedida de prestagio de contas pelo
interventor, que responded pelos atos praticados durante a sua gest£o.

DA EXTINQAO DA PRESTAQAO DE SERVIQOS

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA-A concessao da prestag£o de servigos extingue-se

I-advento do termo contratual ou de sua prorrogag£o;

II - acordo formal entre o MUNICiPIO e a XXXXXXX;

III - caducidade;

IV - rescisio;

Subclausula Primeira - A extingSo somente se efetivar£ com a consequente entrega ao MUNICiPIO de
todas as instalagoes, mdveis e equipamentos relativos aos servigos, considerados como bens e direitos
reversiveis da Concess£o.

Subclausula Segunda - Extinta a delegagio da prestagio de servigos haver£ a imediata assungio dos
mesmos pelo MUNICiPIO.

Subclausula Terceira - A assungio do servigo autoriza a ocupagio das instalagdes e a utilizagio, pelo
MUNICiPIO, de todos os bens reversiveis.
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Subclausula Quarta - Com a extingSo da delegagSo da prestagao de servigos, apurado o quantum
indenizatdrio, caber£ ao MUNIClPIO indenizar a XXXXXXXX, nos termos da lei e deste contrato.

DOS BENS QUE INTEGRAM A DELEGAQAO

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - A prestagao de servigos 6 integrada pelos bens tanglveis e
intangiveis afetos a prestag§o dos servigos, existentes na data de assinatura deste contrato, ou que a ela
venham a ser integrados, mediante descritos no inventario de bens, conforme.
Subclausula Primeira - Na assinatura deste contrato, os bens de propriedade do MUNIClPIO destinados a
execugSo dos servigos, ser§o transferidos ao patrimonio da XXXXXX, mediante inventario.

Subclausula Segunda - Os bens deverio ser recuperados, conservados, mantidos e operados em
condigSes normais de uso de forma que, quando revertidos ao MUNIClPIO, se encontrem em estado normal
de uso, exceto pelo desgaste natural de sua utilizagao.

DAS INDENIZACOES DEVIDAS A XXXXXXXX

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - Quaisquer valores ou bens que entidades publicas ou privadas,
nacionais ou internacionais, destinarem ao Municlpio para aplicagSo nos servigos, objeto deste contrato,
poder§o ser recebidos diretamente pela XXXXXXXX, nos termos da Lei.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - O presente Contrato podera ser aditado, visando adequ£-lo 3s
necessidades dos servigos e atender o interesse das partes e a legislagio federal, estadual e municipal
incidente sobre os servigos de saneamento objeto do presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - Fica eleito o foro da Comarca do Municlpio de Peixe/TO para dirimir
quaisquer questoes oriundas do presente Contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em tr£s vias, de igual teor e
forma, na presenga de duas testemunhas.

Sao Valerio/TO de 2021.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREFEITOMUNICIPAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE/CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS
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ANEXO IV - CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

(MODELO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

REFERENTE CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021

A capacidade economica e financeira licitante sera avaliada mediante o exame dos seguintes indicadores,
computados a partir da informagbo contabil requerida no sub-item 4.1.3, letra “a”, da HABILITAQAO do
Edital, conforme abaixo.

a) Indice de Liquidez Corrente ILC>ou=1.20 (urn inteiro virgula vinte centesimos).

Ativo Circulante
Passivo Circulante

=AC
=PC

ILC =AC/PC

b) indice de Liquidez Geral ILG>ou=1.0 (urn inteiro)

Ativo Circulante
Passivo Circulante

=AC
=PC
=RLPRealizavel a Longo Prazo

Exigivel a Longo Prazo =EL
=AC + RLP/PC + ELPILG

c) Grau de Endividamento GE<ou =1.0 (urn inteiro)

Patrimbnio Liquido =PL
GE =(PC + ELP)/PL

de 2021.Local e Data: de

Contador da empresa
(assinatura)



. Prefeitura Municipal de

*Sao ValerioCESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO-TO

ADM. 2021/2024 Uniao, Trabalho e Prosperidade
Adm.: 201b 20204

X

ANEXO V - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021

(nome da empresa), inscrita (o) no CNPJ sob o n.°
(enderepo completo), interessada(o) em participar do Edital de Concorrencia

Publica n°. 001/2021 instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO, declara sob as
penas da Lei, que nao existe fato impeditivo PARA A CONTRATAQAO DESTA REFERIDA EMPRESA
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALErRIO/TO e que a mesma se obriga a comunicar a
superveniSncia do mesmo, caso ocorra.

, com sede

Por ser express§o da verdade, firmamos & presente.

Local e data

Representante legal
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ANEXO VI - DECLARAQAO DE ACEITAQAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

REFERENTE: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021.

OBJETO: Objetivando a delegag3o, via concessSo, da prestagSo dos SERVIQOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO do Munidpio de SAO VALERIO/TO.

DECLARAQAO

Declaramos para todos os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitagdo instaurada pela
Prefeitura Municipal, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021, que:

• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguagSes que se fagam necess£rias;

• Aceitamos todas as condigOes contidas no Edital e em seus Anexos, sendo as mesmas
consideradas na elaboragao da nossa proposta, comprometendo-nos a garantir o prazo de

validade do prego e condigfies constantes da presente proposta por 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data constante no pre^mbulo deste Edital;

Por ser express§o da verdade, firmamos & presente.

de 2021.de.Local e Data..

Diretor ou Representante Legal
(assinatura)
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ANEXO VII - CARTA DE CREDENCIAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO/TO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

REFERENTE: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021

OBJETO. Objetivando a delegagSo, via concess£o, da prestagSo dos SERVIQOS P0BLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO do Municipio de S£o Valdrio/TO.

CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAgAO

CNPJ n°.Atraves da presente, a empresa
, enderego, por seu representante legal abaixo identificado, credencia o Sr. -

portador da Cddula de Identidade n° —
participar da licitagSo instaurada pela Prefeitura Municipal, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA N°
001/2021, supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE, outorgando-lhe, dentre outros
poderes, representar a empresa, manifestar inteng£o de interpor recursos, desistir do direito de os interpor,
requerer o registro em ata de observagdes que entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir,
firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier e praticar todos os atos necessdrios ao
perfeito desempenho do presente credenciamento.

e CPF sob n° a

de 2021.Local e Data:. de.

Diretor ou Representante Legal
(assinatura)
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ANEXO VIII - CARTA DE APRESENTAQAO DA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

MARIA/TO COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<?AO

REFERENTE: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021

Senhores,

Atendendo ao Aviso de Convocaglio dessa Comissbo, juntamos nossa proposta para execugSo do
objeto da LicitagSo em referenda. A nossa PROPOSTA define as condigoes tecnicas e comerciais que
propomos para DelegagSo, via concessSo, da prestagSo dos SERVIQOS POBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO do Municipio de Sao Valerio/TO
Declaramos expressamente que:

a) Executaremos os servigos pelo prego global de R$
conforme planilha anexa, tomando por base, mes de apresentagao da proposta;

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrigao, com as condigbes da referida
licitag§o, expressas no Edital, Anexos e Aviso de Licitag§o respectiva;

c) Temos pleno conhecimento do local onde ser§o executados os servigos, objeto deste Edital,

para fiel cumprimento das condigbes de garantia que oferecemos;

d) SerSo de nossa responsabilidade todos os custos relativos £ execugbo do objeto deste
Edital, inclusive as obrigagdes e encargos trabalhistas com pessoal;

e) Manteremos v£lidas e imuteveis todas as condigbes desta proposta pelo prazo minimo de
dias, contados da data de sua abertura;

f) Comprometemo-nos a nao transferir e nem negociar os creditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que receberemos os documentos relativos a esta licitagSo e que temos
cibncia do inteiro teor do seu conteOdo e condigbes,

meses, contados ah) Declaramos que executaremos os servigos no prazo de.
partir da emissSo da ordem de servigo pela Prefeitura;

Dados Bancbrios: (em anexo)i)

Esclarecemos finalmente que o portador da presente proposta est£ autorizado e habilitado a prestar
a essa Comissao Pemnanente de LicitagSo os esclarecimentos e informagbes adicionais que forem
considerados necessarios.

de 2021Local e Data:. .de.

Diretor ou Representante Legal
(assinatura)
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ANEXO XIII - DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIA DA LEI
COMPLEMENTAR N°. 123/2006

, inscrita no CNPJ n°
por interm6dio de seu representante legal, o(a) Sr. (a.)

, portador(a) da Carteira de
, e do seu

portador do CRC n°
, DECLARA, para fins de participag§o na ConcorrSncia Publica N° 001/2021, sob

as sangoes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, 6
beneficteria da Lei Complementar n°123, de14/12/2006.

Identidade n°
contador, o (a) Sr. (a).

e do CPF n°

Declara ainda que a empresa est£ excluida das vedagSes constantes do par£grafo 4°do artigo 3°
da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006.

(data)

(representante legal)

(contador)

Obs: Esta declaragSo dever£ ser entregue, apbs a abertura da Sessao, antes e separadamente dos
envelopes (DocumentagSo e Proposta) exigidos nesta licitagSo, pelas empresas que pretenderem se
beneficiar nesta licitag§o do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar n°123/2006.
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ANEXO XIV - DECLARAQAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL

(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF N° ,. .(n° do CNPJ), sediada em
(nome do representante),

(n° do CPF), DECLARA, sob
A empresa

(enderego completo), por intermddio de seu representante legal o(a) Sr(a).

portador(a) da Carteira de Identidade n°
as penas da Lei que:

(n° da Cl) e do CPF n°

a) Cumpre todos os requisitos de habilitag§o exigidos no Edital de ConcorrSncia Publica N°
001/2021, quanto as condigdes de qualificagSo juridica, de Regularidade fiscal, e economico-financeira, bem

como de que esta ciente e concorda com o disposto em Edital em referenda;

(Local e Data)

Representante Legal

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa)
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ANEXO XV - DECLARAQAO DE IDONEIDADE DA EMPRESA

A ComissSo de LicitapSo Permanente

inscrita no CNP sobA empresa.
, atravfes de seuestabelecida no enderego

representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, que n3o foi declarada inidfinea para licitar ou
contratar com a Administrate Publica.
n°

Por ser expressSo da verdade, firmamos o presente.

deEm. .de.

Represenlante Legal da Empress
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ANEXO XVI - DECLARAQAO INDICANDO O RESPONSAVEL TECNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagSo na modalidade CONCORR&NCIA
portador(a) do CPF(MF) n°

e inscrito(a) no CREA/_sob o n° 6 o(a) nosso(a)
indicado(a) como Responsavel T6cnico para acompanhar a execugSo dos servigos, objeto da licitagSo
em aprego.

PUBLICA n° 001/2021, que o(a) Sr(a).

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO IX- DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE MENOR DE 18 ANOS NO QUADRO FUNCIONAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

REFERENTE: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021

OBJETO: Delegagao via concessao da prestagao dos SERVIQOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO do Municlpio de Sao Valerio/TO.

DECLARAgAO

(NOME DA LICITANTE), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Minist6rio da Fazenda -

CNPJ-MF, sob n° (NN.NNN.NNN/NNNN-DV), com sede na (Enderego completo - CEP - Cidade - UF),

neste ato representada pelo Sr(a) (NOME DO S0CIO/REPRESENTANTE), (qualificagao), residente e

domiciliado (Enderego completo- CEP- Cidade- UF), inscrito no Cadastro de Pessoa Fisica do Ministerio

da Fazenda- CPF, sob n°(NNN.NNN.NNN-DV), declara, em atendimento ao previsto no Edital do processo

licitatbrio, objeto da CONCORRENCIA PUBLICA n° 001/2021, promovido pelo Municlpio de S§o Valbrio

Maria do Tocantins/TO, que nSo possuimos em seu quadra de pessoal, empregados com idade inferior a 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,

salvo na condigbo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da

Constituigio Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99).

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigbo de aprendiz.

de 2021.de.Local e Data:.

Diretor ou Representante Legal
(assinatura)
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ANEXO X - DECLARAQAO DE QUE NAO EMPREGA FUNCIONARIO PUBLICO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO

REFERENTE: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021

OBJETO: Objetivando a delegagao, via concess§o, da prestagao dos SERVIQOS PUBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTITARIO do Municipio de Sao VateriorTO.

DECLARAQAO

A Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inscrita no CNPJ n° xxxxxxxxxxxxxxxxx situada a Rua

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na cidade de xxxxxxxxxxxxxxxxx por intermedio de seu representante

legal o senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portador do RG n° xxxxxxxxxxxxxxx e CPF n°
xxxxxxxxxxxxxxxxxx DECLARA para os fins de participagao em licitagSo na modalidade CONCORRENCIA

PUBLICA N° 001/2021, que nao possui em seu quadra societ&rio nenhum servidor Publico da ativa, ou

empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

de 2021.de.Local e Data:

Diretor ou Representante Legal
(assinatura)
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ANEXO XI - DECLARAQAO DE DISPONIBILIDADE DO PESSOAL TECNICO

, inscrita no CNPJ sob o N°A empresa.

por interm6dio de seu representante legal o(a) Sr(a).
portador(a) da Carteira de Identidade N°

DECLARA, sob as penalidades cablveis, que dispbe de pessoal tecnico especializado,

considerado essencial para o cumprimento do objeto da licitag§o em referenda.

e do CPF N°

Local e Data.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)

(CPF do Representante)
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ANEXO XII - DECLARAQAO DE VISITA TECNICA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitapSo na modalidade CONCORRENCIA
, portador(a) da

devidamente credenciado(a) por
vistoriou o local de execupSo dos servipos licitados e que

PUBLICA n° 001/2021, que, por interm6dio do(a) Sr(a).
e do RG/CREA n°CPF(MF) n°

nossa empresa.
somos detentores de todas as informapdes relativas a sua execupSo.

Declaramos, ainda, que n§o alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes &
6poca da vistoria para solicitar qualquer alterap3o do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa
empresa seja a vencedora.

Local e data

Assinatura e carimbo do profissional
(representante legal)

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa acima efetuou a visita tecnica nesta data.

/

Carimbo e Assinatura do Funcion^rio Respons£vel
Pela visita tecnica.


