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MUNICIPIO DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/17

PROCESSO N.º 020496/2017

Razão Social:

CNPJ N.º

Endereço:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos, através do acesso à página www.franca.sp.gov.br neste data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:__________________ , ____, de __________________ de 2017

_____________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre o Município de Franca e essa empresa, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Coordenadoria de Compras e
Licitações por meio do E-mail: licitacoes@franca.sp.gov.br. Observação: Indicar no E-mail, quando
do envio, na barra “assunto” o número da tomada de preços em testilha.

A não remessa do recibo ou a não indicação no E-mail, quando do envio, na barra assunto do
numero da Tomada de preços em testilha exime a Coordenadoria de Compras e Licitações da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.

Franca, 21 de setembro de 2017.

ROSAURA GARCIA ZUCCOLO
Secretária Municipal de Serviços e Meio Ambiente
Autoridade competente

http://www.franca.sp.gov.br
mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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MUNICIPIO DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

EDITAL

Tomada de Preços nº 001/17
Processo nº 020496/2017
Tipo – Menor Preço Global

Por determinação da Prefeitura Municipal de Franca, acha-se aberta a licitação em apreço, destinada à
contratação pelo menor preço de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE FRANCA-SP, conforme especificações
constantes nos ANEXOS, que são partes integrantes deste edital, destinado a Secretaria Municipal de
Serviços e Meio Ambiente.
Este Edital e o respectivo contrato serão regidos pela Lei Federal 8.666/93, completada pelas Leis 8.883/94 e
9.648/98, bem como pelos preceitos de direito público e privado e, supletivamente, pelos princípios da teoria
geral dos contratos.

VISTORIA: A vistoria é facultativa, a ser realizada em horário de expediente e agendada com antecedência,
em horário de expediente, junto a Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente: (16) 3711-9440. A
licitante poderá realizar vistoria para tomar ciência das características, dificuldades e condições do local onde
serão executados os trabalhos descritos no Memorial Descritivo, de modo a obter, para sua utilização e por
sua exclusiva responsabilidade, toda informação para elaboração de sua proposta.

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- A presente Tomada de Preços visa contratar pelo MENOR PREÇO, dentro dos requisitos exigidos no
presente edital e obedecidas as normas legais que regulamentam o assunto, de EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO
MUNICIPIO DE FRANCA-SP, conforme conteúdo e condições descritas nos Anexos I e II do Edital.

II - CLAÚSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 – A despesa, orçada em R$ 292.527,52 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte
e sete reais e cinquenta e dois centavos), onerará os recursos orçamentários, reservados na
funcional programática que se segue:

02.00.00 – Município de Franca
02.10.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente
3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
185432059 – Recuperação Ambiental
Aplicação – 021002095 – TR. FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO

02.00.00 – Município de Franca
02.10.02 – Fundo Municipal do Meio Ambiente
3.3.90.39 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
185432059 – Recuperação Ambiental
Aplicação – 011002141 – CP. FEHIDRO PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO

III - CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

3.1 – Poderão participar desta licitação todas as empresas legalmente constituídas e estabelecidas no ramo,
que preencherem as condições e exigências previstas neste Edital e atendam os requisitos contidos no § 2º
do Art. 22, da Lei nº 8.666/93.

mailto:licitacoes@franca.sp.gov.br
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MUNICIPIO DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

3.2 – Serão impedidas de participar da presente licitação as empresas:

a) Estrangeiras que não funcionem no País;

b) Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

c) Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 deste Tribunal de
Contas.

d) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

IV - CLAÚSULA QUARTA – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1 – As licitantes deverão apresentar suas propostas em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados,
indevassáveis, identificando-os com os seguintes dizeres:

Envelope nº 01 – Documentação (Habilitação).
Nome ou Razão Social ou Envelope Timbrado
Tomada de Preços nº : 001/17
Processo Licitatório nº 020496/2017
Município de Franca
Entrega dos Envelopes: até as 09h00 do dia 10/10/17;
Abertura: dia 10/10/17, às 09h30

Envelope nº 02 – Proposta de Preço
Nome ou Razão Social ou Envelope Timbrado
Tomada de Preços nº : 001/17
Processo Licitatório nº 020496/2017
Município de Franca
Entrega dos Envelopes: até as 09h00 do dia 10/10/17;
Abertura: dia __/__/__, às _________

4.2 – O envelope (1) deverá conter a documentação descrita na Cláusula Quinta – Habilitação.

4.3 – O envelope (2) deverá conter a Proposta preenchida de conformidade com a Cláusula Sétima.

4.4 – Os envelopes com a documentação e proposta serão recebidos na Coordenadoria de Licitações e
Compras sito à Rua Frederico Moura, 1517, térreo, sala 03, do Paço Municipal, impreterivelmente até às
09h00min do dia 10 de outubro de 2017, sob pena de não recebimento dos mesmos, onde serão
protocolados.

4.5 – A abertura dos envelopes e conferência dos documentos, se fará às 09h30min do dia 10 de outubro
de 2017, no mesmo local indicado no item 4.4, mas somente poderão usar da palavra e consignar
impugnações, recursos e assinar atas os representantes credenciados que deverão rubricar os envelopes, os
quais serão anexados ao processo, dele passando a ser parte integrante.

4.6 – A Comissão não receberá envelopes com a documentação ou propostas fora das condições acima.

V – CLÁUSULA QUINTA – DA HABILITAÇÃO

5.1 – Para habilitação, o envelope documentação deverá conter:
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COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS

a) Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Franca ou de outros órgão públicos
e/ou privados, fornecido com base na Lei 8.666/93 e os seguintes documentos dentro do seu prazo de
validade:

b) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em
se tratando de pessoa física não empresária);

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;

c.1) Os documentos descritos no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;

f) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ);

g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

h) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

h.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

h.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela
Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela Procuradoria Geral do
Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as
penas da lei ou outra equivalente na forma da lei;

h.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais Mobiliários.

i) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND -
Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

j) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;

k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei.

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

l) Declaração da empresa proponente que não foi declarada inidônea pela Administração direta ou indireta,
Municipal, Estadual ou Federal, sob as penas da lei.

m) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme
inciso V, art. 27 da Lei 8.666/93 (vide Anexo IV deste Edital).
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n) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;

o) Certidão de registro de pessoa jurídica junto às entidades profissionais competentes, em nome da licitante,
com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação;

p) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente, no(s) qual(ais) se indique(m), no mínimo, a elaboração de plano municipal de saneamento
básico para município com mais de 172.352,00 (cento e setenta e dos mil, trezentos e cinquenta e dois) mil
habitantes, em conformidade com a Sumula 24 do TCESP. 1

p.1) A comprovação a que se refere a alínea “p” poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades
realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser o licitante

q) Relação da equipe técnica especializada e disponível da empresa que se responsabilizará pela execução
dos serviços contratados em conformidade com o item 12 do Termo de Referencia (vide Anexo II), bem
como a comprovação da qualificação de cada um de seus membros e da vinculação profissional com a
empresa licitante, cuja comprovação poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional,
ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que
preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, na data fixada para a
apresentação das propostas.

r) Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para apresentação da proposta,
profissional (ais) de nível superior ou outro devidamente registrado pela entidade competente, detentor de
atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de serviços com características semelhantes ao objeto
deste edital e seus anexos, emitido por pessoa jurídica de direito público e/ou privado, acompanhado dos
originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico - CAT’s fornecida pelo Conselho Profissional
de origem que façam explicita referencia à a elaboração de plano municipal de saneamento básico para
município;

r.1) A comprovação do vínculo empregatício com a empresa participante desta licitação do(s) profissional(ais)
detentor(es) do acervo técnico, será feita mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou
apresentação da Ficha de Registro de Empregados onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) ou
através de contrato de trabalho ou de prestação de serviço de profissional autônomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. Quando se tratar de dirigente ou
sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma.

“SÚMULA DO TCE-SP Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se
dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execução dos serviços.”

s) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será
exigida para efeito de assinatura do contrato;

1 SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal
nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis,
assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

Observação: A população do Município de Franca está estimada em 344.704 pessoas, segundo o site: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/sp/franca/panorama
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s1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição;

s2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014);

s3) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “s2” implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em
sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

Obs: TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTE EDITAL PODERÃO SER APRESENTADOS
EM ORIGINAL, POR QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO
COMPETENTE OU POR FUNCIONÁRIO DA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
AS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS QUE POR VENTURAS DEPENDEREM DO
SERVIDOR TERÃO QUE SER, OBRIGATORIAMENTE, EFETUADOS COM ANTECEDÊNCIA
MÍNIMA DE 24 HORAS DA DATA DA SESSÃO INAUGURAL, À EXCEÇÃO DOS QUE FOREM
OBTIDOS VIA INTERNET, QUE NÃO PRECISARÃO SER AUTENTICADOS, OS QUAIS SERÃO
VALIDADOS MEDIANTE CONSULTA PARA COMPROVAÇÃO DE SUA REGULARIDADE. NÃO
SERÃO AUTENTICADOS DOCUMENTOS NO DIA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO. FRISA-SE QUE
AS AUTENTICAÇÕES QUE OCORREREM NA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E
COMPRAS NÃO SERÃO REALIZADAS NO MOMENTO DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
PELAS EMPRESAS, MESMO QUE EFETUADOS COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 HORAS
DA DATA DA SESSÃO INAUGURAL, DEVENDO SER RETIRADOS UM DIA APÓS A SUA
ENTREGA NO BALCÃO. 2

5.1.1 – Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso estar em plena
validade na data fixada para a apresentação dos envelopes. As certidões negativas que não tenham
prazo de validade legal ou expresso no documento ter-se-ão como válidas pelo prazo de 90 (noventa)
dias de sua emissão

5.2 – A licitante deverá indicar o(s) nome(s) de seu(s) representantes(s), com poderes para assinatura do
Contrato decorrente dessa Licitação, caso venha a ser adjudicatária.

2 Observação: A Comissão Permanente de Licitações não reconhece VÁLIDO e PROCEDENTE o intento de se apresentar documentos impressos autenticados
digitalmente pelo cartório CENAD (Central Notarial de Autenticação Digital), de modo a comprovar a veracidade das informações prestadas relativas à participação no
certame, visto que em diligencias realizadas junto a este órgão tivemos a seguinte explicação sobre o processo de autenticação digital e os requisitos para aferir sua
autenticidade: “O embasamento jurídico e a validade dos atos realizados por esta central provém da Medida Provisória 2200-2 e do Provimento nº 22/2013 da
Corregedoria Geral de Justiça de SP. De acordo com estas, a impressão de um documento eletrônico por ente sem fé pública caracteriza a impossibilidade de
comprovação da autoria e integridade do documento, tornando-se este um cópia meramente simples. Para validade, o documento deve ser entregue em formato digital
e verificado no link de consulta da CENAD”. Ocorre que conforme informado pelo Sr. Coordenador os documento impressos autenticados digitalmente pelo cartório
CENAD constam expressamente o aviso de que “uma vez impresso perderá sua validade”, mesmo que estes viessem acompanhados da mídia para validação das
cópias apresentadas, sendo que as cópias autenticadas seriam aquelas presentes na mídia, e não as anexadas ao processo. Portanto, os documentos autenticados
pelo CENAD somente teriam validade em meio eletrônico para a conferência junto ao site e não em forma impressa como apresentado e solicitado no edital. Assim
sendo, como tal previsão não consta expressamente no edital este tipo de documento impresso autenticado digitalmente pelo cartório CENAD não será aceito pela
COPEL.
Igualmente não terão como validos os documentos de hablitação e/ou credenciamento em cópia autenticada digital pelo denominado “cartório virtual” a exemplo do
Cartório Azevedo Bastos acompanhada da respectiva certidão de autenticação digital com prazo de validade expirado, que impossibilita que sua autenticidade seja
confirmada pela COPEL e/ou pregoeiro e sua equipe de apoio ou mesmo por qualquer pessoa no site do Cartório. Ao contrário, estando aludida certidão de
autenticação digital dentro do prazo de validade a mesma será aceita sem ressalvas.
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5.3 - As empresas participantes do certame em recuperação judicial devem estar cientes de que no momento
da assinatura do contrato/ata de registro deverá ser apresentada cópia do ato de nomeação do administrador
judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do
processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o
plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

5.4 - As empresas participantes do certame em recuperação extrajudicial devem estar cientes de que no
momento da assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato deverá ser apresentada comprovação
documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

VI - CLAÚSULA SEXT CLAUSULA SEXTA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

6.1 – O ato de abertura dos envelopes entregues nos termos da Cláusula Quarta, será público. Inicialmente,
será feita a verificação da documentação das licitantes, referentes ao credenciamento; em seguida passar-se-
á ao exame do envelope nº 01 – documentação. Somente terão direito de usar a palavra, consignar
impugnações, recursos, rubricar documentos e firmar atas, os representantes dos concorrentes devidamente
credenciados e identificados.

6.1.1 CREDENCIAMENTO

6.1- O licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão pública, seu
representante legal apresente o que se segue:

6.1.1- Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular do representante
legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da
empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento
oficial que contenha foto;

d) A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder
praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso;

e) Não será admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de dois representantes ou
mais para um mesmo licitante.

f) Na ausência de representante, ou de credenciamento, os envelopes entregues e protocolados nos termos
deste Edital, serão acolhidos e analisados juntamente com os demais, mas os direitos à recursos e
impugnações serão os prescritos no artigo 109 da Lei 8.666/93 com as alterações que lhe forem introduzidas
pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, contando-se os prazos da lavratura da ata, franqueando-se os autos aos
interessados.

6.2 As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 deverão
apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
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nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, devidamente assinado pelo
responsável legal da empresa, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo III deste
Edital, devendo acompanhar os documentos constantes do envelope nº 1 (Habilitação). Querendo, poderão
exibi-la também na 1ª Sessão Pública (fora dos envelopes), a fim de facilitar os trabalhos da Comissão.

6.3 – Toda documentação considerada apta, após a conferência e exame cuidadoso por parte do
representante da Comissão, deverá receber visto dos licitantes presentes ou seus representantes legais, bem
como do representante acima mencionado.

6.4 – Os envelopes de propostas de preços dos participantes não habilitados ou cuja documentação não
esteja de acordo com o Edital, ainda lacrados e rubricados à vista do interessado serão conservados junto
com o processo até que se esgote o prazo de recurso, quando, se confirmada a inabilitação, serão devolvidos.

6.5 – Estando presentes os representantes de todos os licitantes, considerar-se-á ela devidamente intimada
nos atos. Não havendo impugnação por parte da Comissão ou se os representantes presentes desistirem da
apresentação de recursos, tal fato constará de ata e a sessão prosseguirá com a abertura dos envelopes das
propostas.

6.6.1 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão.

6.6.2 – Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas às propostas, não cabe desclassificá-
los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após
o julgamento.

6.7 - Os documentos exigidos no item 6.1.1, alíneas “a” e “b” neste edital poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por funcionário da
Coordenadoria de Compras e Licitações. Os documentos que forem obtidos via Internet não precisarão ser
autenticados, os quais serão validados mediante consulta para comprovação de sua regularidade.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1 – A proposta deverá ser preenchida conforme impresso que juntamos (Anexo I) com o conjunto completo
de informações solicitadas, sob pena de desclassificação do item, em língua portuguesa, com clareza, sem
emendas ou rasuras, entrelinhas ou condições escritas à margem e estar datada e assinada pelo licitante ou
seu representante legal, indicando preço unitário e total da proposta.

7.2 – Constar preço unitário e preço global da proposta, conforme descrito no Anexo I, em moeda corrente
nacional (R$), estando incluídos todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas necessárias ao
cumprimento do objeto licitado, ressalvadas a hipótese prevista no § 5º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666/1993.
Em caso de divergência entre os preços unitários e preço global da proposta, serão considerados os
primeiros.

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

7.4 – O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da abertura dos
envelopes/propostas, prazo em que as condições devem ser sustentadas.

7.5 - As notas fiscais referentes a serviços deverão ser entregues na contabilidade até três dias uteis antes do
termino do mês e aquelas referentes a materiais até um dia útil antes do termino do mês.
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7.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.

7.7 - Em caso de omissão de qualquer prazo ficará estabelecido o prazo constante neste Edital.

7.8 - O Preço Global máximo admitido para execução deste objeto é de R$ 292.527,52 (duzentos e
noventa e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), sendo
desclassificada a proposta que ultrapassar este limite, que representa o orçamento básico previsto
pela Prefeitura Municipal de Franca e cujo valor está em conformidade com as normas do
COFEHIDRO e atende a priorização e indicação constantes de Deliberação do Comitê da Bacia
Hidrográfica Sapucaí mirim/Grande (vide contrato FEHIDRO nº 172/2016);

VIII - CLÁUSULA OITAVA – DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

8.1 – A Comissão analisará uma a uma as propostas, fato que ensejará a desclassificação daquelas que não
estiverem preenchidas de acordo com este Edital.

8.2 – Serão igualmente desclassificadas as que oferecerem vantagens baseadas nas demais ou não
previstas no Edital, ou ainda, que manifestamente se apresentarem inexequíveis.

IX - CLÁUSULA NONA – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

9.1 - O critério de aceitabilidade será global, para efeito de apuração do MENOR PREÇO.

X - CLÁUSULA DÉCIMA – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

10.1 - Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às disposições deste
Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

10.2- A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa finalidade, a Comissão
Permanente de Licitações tomará o preço global de cada proposta.

10.3 - Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço total global;

10.4 - Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso.

10.5 - Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a qual
serão convocados os interessados.

10.6 - Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte,
que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada;

10.7 - Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 10.6, a microempresa ou empresa de
pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame;

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta;

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.6 será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a
ordem de classificação.
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10.8 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.9 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as
remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.6, na ordem classificatória,
para o exercício do direito de preferência;

a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a
hipótese prevista no item 10.9, será declarada a melhor oferta àquela proposta originalmente vencedora do
certame.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

11.1 – O objeto/prestação de serviços deverá ser entregue de acordo com o Anexo II deste Edital e será
recebido ou coordenado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização lotado na Secretaria
Municipal de Serviços e Meio Ambiente, que mediante termo circunstanciado, comprove estar o objeto do
contrato em conformidade com os termos contratuais e especificações contidas no referido Anexo II.

11.2 – Os serviços serão iniciados de imediato, executados no prazo de 12 (doze) meses, contados do
recebimento da respectiva Ordem de Serviço, prorrogável na forma da Lei.

11.3 - A Administração reserva-se o direito de recusar todo e qualquer produto que não atenda às
especificações deste Edital.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS PRAZOS

12.1- O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser aditado se necessário, desde que, com prévio acordo entre as partes,
até atingir o limite estipulado pelo inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666 de 93, podendo ser rescindido a
qualquer tempo, ocorrendo alguma hipótese prevista nos arts. 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666 de 93.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS MULTAS E SANÇÕES

13.1 – O não cumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento Convocatório ou do Contrato,
sujeitará a parte infratora à multa de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. Caracterizada a culpa da
contratada, o valor será deduzido do pagamento a ser feito, ou cobrado pelos meios legais, independente de
outras penalidades, a qualquer tempo.

13.2 – Ocorrendo caso fortuito, ou de força maior, reconhecidos pela contratante, a multa poderá ser
dispensada, ouvida a Coordenadoria Jurídica.

13.3 – O não cumprimento de qualquer cláusula do Instrumento Convocatório ou do Contrato poderá ensejar
a rescisão unilateral do Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93, com as alterações que lhe
foram introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, com a aplicação das penalidades previstas.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Finanças do Município, mediante nota fiscal com
termo de recebimento do órgão requisitante, com o crédito em conta corrente bancária da adjudicatária, 30
dias após a entrega de cada uma das atividades constante do cronograma de desembolso aprovado pelo
Agente Técnico constante do Anexo II. O município não se responsabilizará por outra forma de cobrança.

14.2 Por determinação do chefe do executivo para realização do pagamento a contratada esta deverá
providenciar o encaminhamento das notas fiscais juntamente com as respectivas copias dos comprovantes
de quitação de tributos trabalhistas, previdenciários e municipais, nos exatos termos do Art. 71 da Lei de
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Licitações. Entende-se por encargos de natureza trabalhista: a) remuneração integral do trabalhador; b)
FGTS; c) contribuição para o PIS/PASEP. Por encargos de natureza previdenciária: a) contribuição para a
Seguridade Social, quotas patronal e empregado; b) contribuição para o financiamento da seguridade social
(COFINS). Por tributos municipais: a) ISS e taxas incidentes sobre o funcionamento da empresa

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS REAJUSTES

15.1 – Os preços cotados na proposta não serão reajustados.

XVI – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MORA

16.1 – Havendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do Município, desde que ultrapassado o prazo
concedido por ocasião da proposta, os valores estarão sujeitos à mora, de 1% ao mês, a contar do primeiro
dia de atraso.

XVII – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES

17.1 – Caberá à adjudicatária cumprir rigorosamente o conteúdo de sua proposta, a qual obedecerá as
condições do Edital, sob as penas da Lei, respondendo juntamente com seu fornecedor por eventuais
ocorrências ou desvios.

17.2 – A adjudicatária assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à licitadora ou a terceiros,
por si ou seus sucessores e representantes na execução do contrato, isentando o Município de toda e
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

17.3 – Será responsável também pelos encargos que incidirem sobre o objeto licitado.

17.4 – A fiscalização e controle exercidos pela licitadora não excluirá essa responsabilidade.

17.5 – A adjudicatária, uma vez iniciado o Contrato, somente poderá retirar ou substituir os produtos
constantes de sua proposta mediante prévia solicitação e aprovação expressa da Administração.

XVIII – CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PENALIDADES

18.1 – Além das multas previstas na Cláusula Décima Terceira, a licitante vencedora estará sujeita às
seguintes penalidades no caso do não cumprimento das suas obrigações contratuais:

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com o Município pelo
prazo de até dois anos;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o poder público, enquanto perdurarem os motivos
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida, após o ressarcimento por parte da contratada, dos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93, com as alterações
que lhe foram introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98.

18.2 – Estas penalidades somente poderão ser reveladas nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior,
devidamente justificados e comprovados, a juízo do contratante.

18.3 – Outras penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98, a critério do contratante, que poderão ser aplicadas
cumulativamente.

XIX – CLÁUSULA DÉCIMA NONA – RECURSOS À AUTORIDADE SUPERIOR
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19.1 – Dos atos praticados a licitante poderá apresentar recursos nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93,
com as alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98.

19.2 – Poderá a licitante desistir antecipada e expressamente de apresentar recursos posteriores o que
deverá ser registrado em ata por ocasião de abertura dos envelopes, conforme previsto na Cláusula Sexta.

19.3 – Os esclarecimentos e recursos a serem interpostos, deverão atender aos seguintes requisitos:

a) Ser datilografado em papel timbrado da empresa e assinado por pessoa com poderes para tal;

b) Conter a identificação da pessoa que protocolar o recurso;

c) As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente no endereço abaixo e
dirigidas a Coordenadoria de Licitações e Compras, que decidirá sobre os recursos após apreciação e
parecer da Procuradoria Jurídica do Município.

19.4 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Coordenadoria de
Compras e Licitações - Rua Frederico Moura, n° 1517 – térreo, bairro Cidade Nova, Franca - SP, nos dias
úteis no horário de 8h00 às 16:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos vencidos os
respectivos prazos legais.

XX – CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

20.1 – Não havendo recursos ou se houver tendo-os já decidido, o presidente da Comissão adjudicará o
resultado e encaminhará o processo a Senhora Secretária de Finanças para homologação.

XXI – CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CONTRATO

21.1 – As obrigações decorrentes deste processo licitatório constarão de termo de contrato a ser assinado
entre as partes, em até 10 (dez) dias úteis após o empenho da verba, ficando a adjudicatária vencedora
convocada antecipadamente. O não comparecimento da adjudicatária no prazo de convocação dará à
licitadora o direito de convocar a segunda classificada, sem que lhe reste direitos a reclamar.

21.2 – A sua formalização, alteração, aditivo, inexecução e rescisão, serão regidos pelos preceitos de direito
público e privado, e, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e Código Civil Brasileiro,
obedecidos ainda os termos do presente Edital e das Leis que o regem.

XXII – CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

22.1 – Cópias deste Edital, deverão ser retiradas pelos interessados na Coordenadoria de Compras e
Licitações, à Rua Frederico Moura n.º 1.517, térreo – neste município de Franca, Estado de São Paulo, de
segunda à sexta-feira, das 8h00 às 16:00 horas, local e horário onde, também poderão obter quaisquer
outros esclarecimentos de que necessitem para o perfeito entendimento do presente Edital.

22.2 – As cópias supramencionadas serão fornecidas aos interessados, mediante o pagamento de R$ 25,02
(vinte e cinco reais e dois centavos), nos horários e endereço acima, referente ao custo reprográfico.

22.3 – O edital também estará disponível, para ser retirado na íntegra, no endereço eletrônico
http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.xhtml, no link “Licitações
e Compras”, sem qualquer custo para o licitante.

22.4 – Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado na Imprensa Oficial do Município, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e na página da Prefeitura disponível na Internet, as outras informações
relativas ao procedimento serão publicadas somente na Imprensa Oficial do Município e na página da
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Prefeitura de Franca: http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.xhtml, conforme
autoriza a Lei n.º 8.666/93.

22.5- Serão afixados no quadro mural de compras da Prefeitura Municipal de Franca, todos os atos
pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação tais como: comunicações, consultas e respostas aos
interessados, resultados da fase da habilitação e classificação das propostas.

22.5.1 – As publicações referentes ao julgamento das propostas, adjudicação, homologação e outras
informações pertinentes ao processo serão veiculadas somente na Imprensa Oficial, contratada pelo
Município para realizar suas publicações oficiais.

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

22.7 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, o licitante que não o fazer até o segundo dia útil
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso nos termos do parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883 de
08/06/94.

XXIII – CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO

23.1 – Para as questões suscitadas no desenvolvimento deste processo licitatório, bem como, na execução
do futuro contrato não resolvidos por via administrativa, fica desde já eleito o Foro da Comarca de Franca,
Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para que possam ser
dirimidas as dúvidas.

E, para que ninguém possa alegar ignorância ou desconhecimento, será o presente Edital inserido no site da
Prefeitura Municipal de Franca e publicado pela imprensa, conforme determina a Lei.

Franca-SP, 21 de setembro de 2017

ROSAURA GARCIA ZUCCOLO
Secretária Municipal de Serviços e Meio Ambiente

Autoridade competente

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
PROCESSO: 020496/2017
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
(PMSB) ÁGUA/ESGOTO

Fevereiro/2016
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1. APRESENTAÇÃO
A degradação ambiental e o comprometimento da qualidade e quantidade de água nesta bacia estão

diretamente ligados às questões sanitárias. Define-se Saneamento Básico como o conjunto de serviços,

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza

urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas que visam preservar

ou modificar condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde.

Sendo assim, um planejamento e uma gestão adequada desse serviço concorrem para a valorização,

proteção e gestão equilibrada dos recursos ambientais e tornam-se essenciais para garantir a eficiência

desse sistema em busca da universalização do atendimento.

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um instrumento exigido pela Lei n° 11.445/07, de

regulação do setor de saneamento. Sua implementação possibilita o planejamento das ações do Município de

Franca na direção da universalização do atendimento. Pela Resolução Recomendada nº 33 do Conselho das

Cidades, todos os municípios deveriam ter sua elaboração até 2010. Em 2010, o Decreto n° 7.217/10, que

regulamenta a Lei n° 11.445/07, altera este prazo:

“A partir do exercício financeiro de 2014, a existência de Plano de Saneamento Básico, elaborado pelo titular

dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de

financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando

destinados a serviços de saneamento básico” (artigo 26).

Porém, o Decreto 8.211/14, que altera o Decreto 7.217/10, preconiza que:

“Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos geridos ou

administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços de saneamento básico, àqueles

titulares de serviços públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação específica, o

controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV do caput.”

e ainda:

“Após 31 de dezembro de 2015, a existência de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos

serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos

geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a

serviços de saneamento básico.”

Além disso, a não elaboração do Plano de Saneamento também poderá trazer outras consequências

desfavoráveis, como inconformidade com a lei e restrições para obtenção de recursos da União.

Conforme preconizado pela Lei 11.445/07 em seu capítulo segundo:

“Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para

tanto:

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;”

E também em seu capítulo quarto:
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“§ 1o Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser elaborados com base em

estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço.

§ 2o A consolidação e compatibilização dos planos específicos de cada serviço serão efetuadas pelos

respectivos titulares.”

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Franca deverá ser formulado, considerando o conceito adotado

de saneamento; seus princípios e diretrizes; suas interfaces com as políticas de saúde, meio ambiente,

recursos hídricos e desenvolvimento urbano e rural, dentre outras; seu arranjo institucional, as formas de

alocação de recursos e de participação e controle social.

Portanto, as seguintes diretrizes deverão nortear o processo:

 O PMSB deverá ser desenvolvido com um horizonte temporal de vinte anos e ser revisado e atualizado a

cada quatro anos. A promoção de ações de educação sanitária e ambiental como instrumento de

sensibilização e conscientização da população deve ser realizada permanentemente;

 A disponibilidade dos serviços de saneamento básico deve ser assegurada a toda população do município

(urbana e rural);

 Integração de diferentes componentes de área de Saneamento e outras que se fizerem pertinentes;

 Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais,

considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

 Orientação pela bacia hidrográfica como unidade de planejamento;

 Eficiência e sustentabilidade econômica;

 Gestão com transparência baseada em sistema de informações.

2. RESUMO
O Município de Franca, assim como muitos dos municípios do Brasil, apresentam deficiências na área do

saneamento básico que corroboram diretamente para complicações no gerenciamento dos recursos hídricos.

Sendo assim, o presente Termo de Referência resume:

PROBLEMAS E DEMANDAS:

 Inconformidade com a legislação vigente pela não existência de PMSB;

 Deficiências no controle dos parâmetros para avaliação da situação do saneamento no município;

 Deficiências no atendimento e qualidade dos serviços de saneamento no município;

 Desconhecimento da dinâmica e cadastro dos quatro sistemas de saneamento básico municipal;

 Deficiências na visão global dos quatro sistemas do saneamento básico e gestão integrada escassa.

ESTRATÉGIA DE SOLUÇÃO: A estratégia de solução será dada por meio da elaboração dos seguintes

relatórios acompanhados da participação popular:
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 RELATÓRIO PARCIAL 01: Planejamento do processo de elaboração do Plano e Mobilização Social;

 RELATÓRIO PARCIAL 02: Diagnóstico e Prognóstico;

 RELATÓRIO PARCIAL 03: Objetivos e Metas;

 RELATÓRIO PARCIAL 04: Programas, Projetos e Ações;

 RELATÓRIO PARCIAL 05: Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações

programadas do PMSB e Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico;

 RELATÓRIO FINAL 06: Plano Municipal de Saneamento Básico.

RESULTADOS ESPERADOS:
Impactos gerados pela implantação do Plano:

 Aumento da eficiência de gestão;

 Aprimoramento da capacidade de intervenção da administração;

 Aumento do conhecimento do sistema;

 Sensibilização e participação da sociedade civil;

 Aprimoramento da legislação;

 Melhorias no sistema de saneamento municipal;

 Melhoria na qualidade da água na bacia;

 Resultados positivos nos aspectos econômicos, sociais, saúde pública, urbanísticos, ambientais e políticos.

3. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Franca será dada por meio da

colaboração da Prefeitura Municipal, proponente da elaboração, e da contratação de empresa consultora,

para a efetiva elaboração do Plano.

A Prefeitura, portanto, está representada pela equipe abaixo:

 Representante Legal: Alexandre Augusto Ferreira (Prefeito);

 Coordenação: Ismar Rodrigues Tavares (Secretário de Serviços e Meio Ambiente);

 Apoio técnico:

o Olívio Peliciari Netto (Diretor Administrativo);

o Márcio Fernando Silveira Rodrigues (Função Gratificada de Gestão Ambiental);

o Hélio Carlos Mendes (Função Gratificada de Projetos Ambientais).

4. DIAGNÓSTICO
O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser elaborado para o município de Franca que está

localizado no nordeste do estado de São Paulo a 380 km da capital, São Paulo.
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O município de Franca, segundo IBGE (2010), possui uma população de 318.640 habitantes com renda per

capita de R$ 21.804,85 (IBGE/2013) ao ano. A economia local é voltada para atividades do setor industrial,

pecuário (rebanho, granjas) e agricultor (café, cana, citrus).

O IDHM é um indicador que sintetiza três aspectos do desenvolvimento humano: vida longa e saudável,

acesso a conhecimento e padrão de vida, traduzidos nas dimensões de longevidade, educação e renda.

Quanto mais próximo de 1 (um), maior o desenvolvimento humano no município. Conforme informações do

Seade, o IDHM de Franca em 2010 foi de 0,780 (IBGE/2010), cujo valor é classificado como alto.

O principal ator envolvido do município nas ações relacionadas à gestão e operação do sistema de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário é a SABESP - Companhia de Saneamento Básico do

Estado de São Paulo. A Companhia elaborou o Plano Diretor de Água e Esgoto, contudo a versão

disponibilizada é datada de 2006. A Companhia apresenta alguns avanços na área de perdas, por meio de

setorização do sistema e apresenta domínio sobre o setor.

Quanto aos Resíduos Sólidos, o PMGIRSU foi elaborado, e submetido à Audiência Pública e novembro de

2015. No primeiro semestre de 2016 será enviado à Câmara Municipal para aprovação.

O Plano de Drenagem Urbana do município foi concluído no ano de 2013.

Assim, nota-se que o município não apresenta todas as diretrizes para o saneamento básico a partir de uma

visão integrada. Verifica-se, ainda, a inexistência de política municipal de saneamento que corrobora para a

não adoção de medidas voltadas para a solução da problemática da gestão do saneamento básico integrado

que ainda perpetua no município.

5. JUSTIFICATIVA
A Lei n° 11.445/07, que estabelece a Política Nacional de Saneamento, determina a elaboração dos planos

de saneamento básico, os quais deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que

estiverem inseridos. Além disso, a Lei n° 12.305/10, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos,

apresenta o conteúdo mínimo para Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que será parte

integrante do Plano de Saneamento.

O PMSB poderá subsidiar os instrumentos previstos na Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei n°

9.433/97) em sua aplicação na Bacia dos Rios Sapucaí-mirim e Grande, pois o referido plano contempla o

diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, objetivos e metas de curto, médio e longo

prazos para a universalização, propostas de programas, projetos e ações, ações para emergências e

contingências, mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência das ações

programadas e, ainda, mecanismos de controle social.

Em resumo, verifica-se o alinhamento do Plano Municipal de Saneamento com as políticas públicas locais e

nacionais, em especial a Lei n° 11.445/07 – Política Nacional de Saneamento que determina a elaboração de

Planos Municipais de Saneamento, a Lei n° 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos que determina

a elaboração de Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e a Lei n° 9.433/97 – Política Nacional de

Recursos Hídricos que visa assegurar o controle, pelos usuários atuais e futuros, do uso da água e de sua
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utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatórios. É importante ressaltar que o conteúdo mínimo

para o planejamento do setor de resíduos sólidos foi definido pela Lei n° 12.305/10, complementando

consequentemente a Lei n° 11.445/07.

A Lei n° 8.243/14 institui a Política Nacional de Participação Social e tem como objetivo fortalecer e articular

os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública

federal e a sociedade civil. A prática do planejamento nos municípios em consonância com as Leis acima

apresentadas visa corrigir distorções administrativas, facilitar a gestão municipal, possibilitar a participação

popular que garante o atendimento às demandas da sociedade, alterar condições indesejáveis para a

comunidade local e assegurar a viabilização de propostas estratégicas, objetivos a serem atingidos e ações a

serem trabalhadas.

6. OBJETIVO
6.1. OBJETIVO GERAL DO PROJETO
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Franca, visando implementar uma

política de saneamento e o desenvolvimento sustentável, que se constituirá em ferramenta de planejamento e

gestão para alcançar a melhoria das condições ambientais e da qualidade de vida da população. Os serviços

desse objeto compreendem atividades que corroboram para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento

Básico do município de Franca.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Salubridade ambiental e saúde coletiva;

 Controle social com participação social na fiscalização da prestação de serviços;

 Proteção dos recursos hídricos e controle da poluição;

 Garantia de abastecimento de água;

 Proteção contra situações hidrológicas extremas;

 Valorização social e econômica dos recursos ambientais;

 Ordenamento do território;

 Sustentabilidade econômica dos sistemas de saneamento;

 Utilização racional dos recursos hídricos;

 Melhoria da quantidade e qualidade da água na bacia;

 Integrar e compatibilizar ao PMSB, o PMGIRSU e Plano de Drenarem, já elaborados.

7. METAS
As metas são geradas para controle da efetiva elaboração do Plano. Assim, as metas são diretamente

relacionadas à participação popular:

 Realização de pelo menos três (3) Audiências Públicas durante o processo de elaboração do PMSB;
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 Encaminhamento para o CBH-SMG e divulgação dos respectivos Relatórios de Participação Social

referente as três (3) Audiências Públicas.

8. ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Os resultados deverão ser apresentados em forma de relatórios técnicos devidamente detalhados e com

linguagem clara, objetivando a sua perfeita compreensão, além de registros fotográficos, sendo discriminados

a seguir:

 Relatórios Parciais: em encadernação simples, em uma via impressa e em duas cópias em mídia digital

(CD).

o Relatório parcial - 01 – Planejamento do processo de elaboração do Plano e Mobilização Social;

o Relatório parcial - 02 – Diagnóstico e Prognóstico;

o Relatório parcial - 03 – Objetivos e Metas;

o Relatório parcial - 04 – Programas, Projetos e Ações;

o Relatório parcial - 05 – Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática das ações programadas

do PMSB e Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico;

o Relatório 06 – Relatório Final: contendo os relatórios parciais, em sua versão final. Deverá ser

apresentado em encadernação especial, reforçada, podendo ser apresentado em mais de um volume, em

uma cópia e, também, em mídia digital (CD).

8.1. DETALHAMENTO DOS RELATÓRIOS
I. Planejamento do processo de elaboração do Plano e Mobilização Social

Apresentado no Item 8.3 referente à comunicação e divulgação dos resultados.

II. Diagnóstico e Prognóstico

Será elaborado o diagnóstico da situação dos setores de saneamento básico e de seus efeitos no meio

ambiente e nas condições de vida da população em geral.

Os diagnósticos serão produzidos com base nas informações obtidas junto aos órgãos ambientais, estaduais

e federais, assim como a partir de levantamentos de campo, de trabalhos científicos, de estudos de caso, de

experiências desenvolvidas no âmbito do território municipal, de experiências de outros municípios, bem

como de demais documentos ou informações correlatas.

O Relatório parcial - 02 deverá conter um breve histórico dos sistemas de saneamento ambiental do

município, o diagnóstico das condições atuais dos sistemas e uma análise das condições dos riscos

operacionais, devendo o executor do projeto atender aos seguintes tópicos:

 Sistema de Abastecimento de Água

Pretende-se obter uma visão da situação do abastecimento de água no município nos aspectos operacionais

e institucionais. Para tanto, serão produzidos documentos com informações acerca dos mananciais
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(capacidade atual e futura, fontes alternativas), informações relativas à gestão, ao planejamento, aos

impactos socioambientais, etc.

Abaixo, segue o roteiro mínimo para produção dos estudos.

o População abastecida, demanda atual e projeção de demanda futura baseada nos estudos de crescimento

populacional (relacionar com a capacidade e perspectiva de mananciais);

o Déficit de atendimento – fatores determinantes, causas, consequências;

o Número de ligações e de economias abastecidas – atual e projeção futura;

o Estudo dos mananciais utilizados;

o Caracterização dos sistemas de captação, adução, reservação e tratamento;

o Avaliação dos ativos da relacionados ao atual conjunto de bens, instalações, edificações e equipamentos

dos sistemas de abastecimento de água instalados em Franca;

o Mapeamento das localidades atendidas com a delimitação das áreas abrangidas pelos sistemas;

o Principais problemas e dificuldades (intermitência no abastecimento, pressão disponível, aspectos

operacionais, uso e ocupação do solo, capacidade e obsolescência da infraestrutura instalada);

o Outorga da Água – Política Estadual de Recursos Hídricos;

o Estudo do consumo per capita e Estudo das perdas no sistema;

o Planos, programas e projetos elaborados e em fase de execução no território municipal;

o Arranjo institucional, sistema de gestão, de planejamento, de tarifação, de regulação e de controle;

o Despesas e receitas operacionais.

 Sistema de Esgotamento Sanitário

Na qualificação da situação do esgotamento sanitário no município, pretende-se evidenciar, além dos

aspectos institucionais, a caracterização dos sistemas operados, assim como das soluções adotadas pela

população, tanto coletivamente quanto individualmente e seus respectivos impactos socioambientais.

Para tanto, serão feitas as seguintes abordagens entre outras pertinentes:

o População atendida, demanda atual e projeção de demanda futura baseada nos estudos de crescimento

populacional;

o Déficit de atendimento – fatores determinantes, causas, consequências;

o Número de ligações e de economias atendidas – atual e projeção futura;

o Caracterização dos sistemas operados (população atendida, área de abrangência, perspectiva de

ampliação, tipo de tratamento, eficiência, corpo receptor, problemas e dificuldades e soluções futuras);

o Caracterização das soluções individuais adotadas e respectivos impactos ao meio ambiente;

o Corpos receptores (caracterização, localização, análise preliminar da capacidade, impactos ambientais);

o Mapeamento das localidades atendidas com a delimitação das áreas de abrangidas pelos sistemas;

o Planos, programas e projetos elaborados e em fase de execução no território municipal;

o Arranjo institucional, sistema de gestão, de planejamento, de tarifação, de regulação e de controle;

o Principais problemas e dificuldades (aspectos operacionais, uso e ocupação do solo, capacidade e

obsolescência da infraestrutura instalada, subutilização dos sistemas);
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o Avaliação dos ativos relacionados ao atual conjunto de bens, instalações, edificações e equipamentos dos

sistemas de esgotamento sanitário instalados em Franca;

o Despesas e receitas operacionais.

 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

Em razão do PMGIRSU se encontrar elaborado, este deverá ser integrado e compatibilizado com o PMSB.

 Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas

Em razão do Plano de Drenagem se encontrar concluído, este deverá ser integrado e compatibilizado com o

PMSB.

 Prognóstico dos Sistemas

A análise prospectiva estratégica aborda problemas de variados tipos, define a população implicada, as

expectativas e a relação entre causas e efeitos. Além disso, identifica objetivos, agentes, opções, sequência

de ações, tenta prever consequências, evitar erros de análise, avalia escalas de valores e aborda táticas e

estratégias. Em resumo, a prospectiva estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a resolução de

problemas perante a complexidade, a incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente caracterizados. As

metodologias prospectivas procuram identificar cenários futuros possíveis e desejáveis, com o objetivo de

nortear a ação presente. Por meio de cenários podem-se transformar as incertezas do ambiente em

condições racionais para a tomada de decisão, servindo de referencial para a elaboração do plano

estratégico de execução de programas, projetos e ações.

Essa etapa consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção visando à melhoria das condições

sanitárias em que vivem a população urbana e rural. Tais alternativas terão por base as carências atuais de

serviços públicos de saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais.

Essas carências devem ser projetadas a partir da análise de cenários alternativos de evolução gradativa do

atendimento – quantitativo e qualitativo – conforme diferentes combinações de medidas efetivas e/ou

mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de 20 anos.

III - Objetivo e Metas – Estabelecimento de objetivos e metas para a universalização e prestação dos serviços

Com base nos diversos cenários admissíveis, abordados pelo Relatório parcial - 02, deverão ser propostos os

objetivos gerais e específicos, a partir dos quais serão estabelecidas as metas de curto, médio e longo prazo

para alcançá-los.

Embasado nos cenários e nos objetivos estabelecidos para cada um deles, será estruturado o plano de

metas de curto, médio e longo prazo, para alcançar a universalização do atendimento dos serviços de

saneamento, observando e compatibilizando-o com os demais planos setoriais.

O plano de metas deverá abordar também questões de natureza complementar, identificadas a partir dos

diagnósticos, tais como: jurídico-legais, administrativas, institucionais e de modelo de gestão, entre outras, de

modo a estabelecer horizontes para a institucionalização da Política Municipal de Saneamento e seus
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respectivos instrumentos: sistema de saneamento, conselho de saneamento, órgãos de regulação, gestão e

planejamento, fundo de saneamento, etc.

Os objetivos, metas, estratégias e ações a serem definidas, em conjunto com os técnicos da Prefeitura

Municipal de Franca, deverão ser divididos por sistemas individualizados, com as respectivas metas físicas e

temporais, devendo as metas temporais atingir o horizonte mínimo, de 20 anos.

IV - Programas, Projetos e Ações – Programas, Projetos e Ações para atingir os objetivos.

Em função dos objetivos e do plano de metas, os programas os projetos e as ações serão consolidados com

a respectiva estimativa de recursos. Sendo, então, os programas, projetos e ações instrumentos necessários

de operacionalização do plano para atingir as metas estabelecidas.

Além disso, nessa etapa, também deverá ser feito a identificação de possíveis fontes de financiamento. Neste

Relatório, cada ação de cada sistema individualizado deverá ser detalhada, de modo a oferecer os subsídios

mínimos necessários à elaboração de projetos básicos ou executivos, de cada sistema, que se fizerem

necessários para sua realização.

No Relatório parcial - 04 deverá ser demonstrado como se pretende implantar os programas e ações

previstas, e deverá ser elaborado o Plano de Execução, de acordo com as seguintes diretrizes:

o Necessidades atuais para recuperação dos sistemas;

o Necessidades de intervenções futuras para ampliação das unidades produtoras dos sistemas;

o Necessidades de intervenções para atendimento do crescimento vegetativo;

o Os limites de datas constante da tabela para atendimento dos objetivos e metas;

o Capacidade de pagamento da população da tarifa de amortização de investimentos;

o Capacidade de financiamento do Plano de Investimento pela Prefeitura, no qual se levará em

consideração a sua capacidade de geração de recursos próprios e alavancagem financeira.

Essa etapa deverá contemplar um plano de execução que deve contemplar o caminho a ser adotado para

execução dos programas, projetos e ações. A programação da implantação dos programas, projetos e ações

deverá ser desenvolvida considerando metas em horizontes temporais distintos:

a. Imediatos ou emergenciais – até 3 anos;

b. Curto prazo – entre 4 e 8 anos;

c. Médio prazo – entre 9 e 12 anos;

d. Longo prazo – entre 13 e 20 anos.

O plano de execução deverá contemplar a estimativa de custos e as principais fontes de recursos que

poderão ser utilizadas para a implantação dos programas, projetos e ações definidas anteriormente, bem

como os responsáveis por sua realização.
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V- Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática das ações programadas do PMSB e Sistema

Municipal de Informações de Saneamento Básico

O PMSB deverá ser revisado dentro de, no máximo, quatro anos, de forma articulada com as políticas

municipais de meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, entre outros.

Deverão ser definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas

do PMSB e dos resultados das suas ações. O monitoramento deverá detectar, no mínimo, o acesso, a

qualidade, a regularidade e a frequência dos serviços.

A construção de indicadores é uma metodologia utilizada para traduzir a evolução das ações do PMSB e

melhoria da qualidade de vida da população.

Indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou fenômeno de forma simplificada.

Podem ser derivados de dados primários, secundários ou outros indicadores e classificam-se como analíticos

(constituídos de uma única variável) ou sintéticos (constituídos por uma composição de variáveis). Para a

construção de um indicador, é necessário:

o Nomear o indicador;

o Definir seu objetivo;

o Estabelecer sua periodicidade de cálculo;

o Indicar o responsável pela geração e divulgação;

o Definir sua fórmula de cálculo;

o Indicar seu intervalo de validade;

o Listar as variáveis que permitem o cálculo;

o Identificar a fonte de origem dos dados.

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMSB deve ser: avaliar o atingimento das

metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados; o efetivo funcionamento das ações

de emergência e contingência definidas; a consistência na participação e no controle social na tomada de

decisões; dentre outros. Dessa forma, monitorar o desempenho de implantação de um Plano Municipal de

Saneamento Básico passa a ser tarefa rotineira, sistematizada e cotidiana, garantindo assim a melhoria da

qualidade de vida da população.

Dentre os produtos previstos neste Termo de Referência, está a estruturação e implantação de um sistema

de informações municipais sobre saneamento. Além de uma exigência legal, definida no inciso VI, art. 9º da

Lei n° 11.445/2007, representa uma ferramenta essencial para a gestão do saneamento no município.

De maneira simplificada trata-se de um sistema, automatizado ou manual, capaz de coletar e armazenar

dados, e processá-los com o objetivo de produzir informações. O sistema de informações deverá ser

concebido e desenvolvido pelo município desde o início do processo de elaboração do PMSB para que ele

possa ser alimentado periodicamente com as informações coletadas ao longo do seu desenvolvimento. O

grau de complexidade do sistema proposto varia em função das necessidades do município. Sua

estruturação pode ser baseada em aplicativos gratuitos de gerenciamento de banco de dados, até soluções

completas para manipulação de dados georreferenciados. Naturalmente, essa variação impacta diretamente
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nos custos de elaboração dos PMSB. O ambiente é definido pela unidade de planejamento adotada no

processo. No caso específico do PMSB, considera-se a área total do município. O processo de

entrada/aquisição de dados é constituído pela coleta dos dados, sejam eles primários ou secundários, e pelo

seu registro e sistematização em um ambiente de armazenamento, o banco de dados. As ferramentas de

processamento dos dados dependem da arquitetura do sistema e da estrutura disponível. Pode-se considerar

desde planilhas de cálculo simplificadas a métodos estatísticos mais complexos. O mais importante é que a

metodologia de cálculo dos indicadores seja detalhada, tanto para uma melhor compreensão da dimensão

dessas informações quanto para padronizar e registrar os procedimentos adotados. A saída/produção de

relatórios é a fase em que as informações geradas são disseminadas aos gestores e à comunidade. Por meio

dos relatórios produzidos, os gestores e a população poderão acompanhar o processo de implantação do

PMSB elaborado e a evolução e melhoria da qualidade de vida da população. Para tanto, o sistema

construído deverá ser constantemente alimentado, adquirindo novos dados e gerando novas informações

sempre que necessário.

Deverá ser feita a definição dos responsáveis pela manutenção, alimentação e gestão do Sistema de

Informações de Saneamento Municipal.

VI - Relatório final – Consolidação, aprovação e divulgação do Plano de Saneamento

O Relatório Final deverá apresentar, além da síntese dos outros relatórios, os mecanismos e procedimentos

para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. Neste relatório deverão, para

cada sistema, serem abordados os seguintes aspectos: Política Tarifária - definição de parâmetros para

implantação de tarifas sociais e sazonais, visando redução de consumo e preservação dos recursos hídricos;

Conceitos de Serviço Adequado – estabelecer critérios de serviço adequado, normatização e regulamentação

de serviços de forma clara, onde deverão ser estabelecidos direitos e deveres das partes envolvidas na

operação e uso adequado dos sistemas.

8.2. PÚBLICO ALVO
O público alvo, que será beneficiado diretamente com a elaboração do Plano municipal de Saneamento

Básico, são os habitantes de Franca. Contudo, órgãos reguladores ou deliberativos como o Comitê de Bacia

dos Rios Sapucaí mirim e Grande também serão beneficiados por meio do ganho de informações de parte da

bacia e com a melhoria da qualidade dos mananciais ao longo dos anos, através da implementação do PMSB

de Franca.

O perfil do município encontra-se no Item 4 referente ao Diagnóstico da problemática no município.

8.3. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
As diretrizes de comunicação e divulgação do referido plano serão dadas em sua elaboração no primeiro

relatório:
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Relatório parcial 1: Planejamento do processo de elaboração do Plano e Mobilização Social
Esse relatório apresentará a preparação e planejamento do processo de elaboração do Plano através da

elaboração do Plano de Trabalho, e especificação de mecanismos de participação da sociedade, mobilização

social e formação dos grupos de trabalho (Comitê de Coordenação e Comitê Executivo), identificando e

sistematizando os interesses múltiplos e a existência de áreas conflitantes.

As atividades pertinentes ao produto acima descrito são apresentadas a seguir.

 Organização administrativa do processo

A organização administrativa compreende a etapa de identificação dos atores envolvidos na elaboração do

Plano Municipal de Saneamento de Franca, bem como as estratégias logísticas de execução das atividades

previstas e do pessoal encarregado. Para tanto, deve-se definir um Comitê de Coordenação e um Comitê

Executivo.

O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e deliberativa que critica e fornece sugestões às

atividades realizadas pelo Comitê Executivo não ultrapassando um período hábil auxiliando o trabalho do

Comitê Executivo quando necessário. O Comitê de Coordenação deve ser formado por representantes

(autoridades ou técnicos) das instituições do Poder Público municipal, estadual e federal relacionadas com o

saneamento ambiental, bem como por representantes de organizações da Sociedade Civil (entidades

profissionais, sindicais, empresariais, ONG’s, etc) ou ainda representante do comitê de bacia correspondente,

CBH-SMG.

O Comitê Executivo é a instância responsável pela operacionalização do processo de elaboração do Plano

que realiza as atividades referentes ao escopo dos Trabalhos constantes no Termo de Referência. O Comitê

Executivo deverá ser formado por equipe multidisciplinar e incluir técnicos dos órgãos e entidades municipais

da área de saneamento básico, das Secretarias de Serviços Públicos, Obras e Urbanismo, de Saúde, de

Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e de Educação da Prefeitura Municipal. Ele será

formado, em regra, pelos profissionais constantes no final do presente Termo de Referência, que poderão ser

contratados caso a administração municipal não disponha de técnicos qualificados em todas as áreas

disciplinares e/ou em número suficiente para compor o Comitê.

 Instituição do processo de participação social e comunicação social

A participação e o envolvimento da sociedade devem se desenvolver ao longo de todo o período de

elaboração e implantação do PMSB e conforme preceitos da Lei n° 8.243/14. A participação social poderá

ocorrer por meio de conferências, seminários, reuniões, debates, oficinas, audiências públicas, entre outras

ações. Nessa etapa, os meios de participação social adotado deverão ser detalhados e justificados.

O Plano de Mobilização Social (PMS) deverá ser elaborado de acordo com as seguintes diretrizes:

 Refletir as necessidades e anseios da população;
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 Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social;

 Envolver a sociedade durante todo o processo de elaboração do PMSB;

 Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e conservação dos recursos

naturais;

 Estimular os seguimentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental.

Assim, o PMS deverá detalhar o planejamento de cada ação de mobilização e participação social incluindo a

definição dos objetivos, metas e escopo da mobilização como segue:

 Identificação de atores sociais parceiros para apoio à mobilização social;

 Identificação e avaliação dos programas de educação em saúde e mobilização social;

 Disponibilidade de infraestrutura em cada setor de mobilização para a realização dos eventos;

 Estratégias de divulgação da elaboração do PMSB e dos eventos a todas as comunidades (rural e urbana)

dos setores de mobilização, bem como a maneira que será realizada tal divulgação, como faixas, convites,

folders, cartazes e meios de comunicação local (jornal, rádio, etc.);

 Metodologia pedagógica das reuniões (debates, oficinas ou seminários), utilizando instrumentos didáticos

com linguagem apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços de saneamento básico;

 Cronograma de atividades.

Essas atividades serão de responsabilidade do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo. Os dados

obtidos devem ser armazenados de forma escrita e digital. As memórias dos eventos devem ser organizadas,

catalogadas e sumariadas. Essas memórias deverão ser apresentadas em forma de relatórios.

 Elaboração do Plano de Trabalho

O Plano de trabalho detalha todas as atividades desenvolvidas para elaboração do PMSB de acordo com o

presente Termo de Referência, com estabelecimento de etapas, prazos, procedimentos técnicos e

metodológicos, produtos e sua forma de apresentação, equipe responsável e cronograma de execução.

Conteúdo mínimo do Plano de Trabalho:

o Definição e contextualização do objeto;

o Objetivos e princípios preliminares do PMSB;

o Descrição metodológica;

o Definição e descrição dos produtos e das atividades para que os objetivos sejam alcançados;

o Prazos e cronograma dos trabalhos;

o Fluxograma do trabalho definindo a sequência e a relação de cada etapa;

o Quantificação e caracterização da equipe técnica necessária;

o Mobilização da população;

o Elaboração do orçamento.
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O plano de trabalho (Relatório parcial - 01) deverá ser apresentado pela consultoria ao proponente do projeto

que deverá viabilizar para consulta pública, objetivando à sua complementação a partir da visão comunitária.

Essa primeira participação social tem como propósito apresentar o plano para uma discussão futura acerca

dos conteúdos do Plano e coletar as proposições dos representantes locais acerca do plano, para que a

sociedade compareça nas audiências conhecendo o processo de planejamento dos serviços.

As contribuições deverão ser encaminhadas para consultoria, representada no Comitê Executivo, que incluirá

as proposições no processo, objetivando embasar a consolidação da proposta definitiva do Plano Municipal

de Saneamento Básico.

Todas as contribuições e alterações do Relatório 01 serão incorporadas à versão final (Relatório Final) do

Plano Municipal de Saneamento de Município pela contratada quando essa estiver concluída, após

apreciação do proponente do projeto.

8.4. INDICADORES DE RESULTADOS

Atividade Indicador de progresso Meios de verificação

Realização de pelo menos três

(3) Audiências Públicas durante

o processo de elaboração do

PMSB

- Tempo de divulgação das

audiências;

- Número de presentes;

- Qualificação dos presentes em

audiência;

- Colaboração e sugestões dos

presentes

- Relatório de Participação

Social.

Encaminhamento para o CBH-

SMG e divulgação dos

respectivos Relatórios de

Participação Social referente as

três (3) Audiências Públicas

- Tipos de veículos de informação

utilizados;

- Facilidade de acesso aos

relatórios;

- Conteúdo conciso e fiel a ata da

Audiência.

- Relatório de Participação

Social;

- Veículos de informação

destinados a divulgação;

- Disponibilidade no CBH-SMG.

9. RISCOS À EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO E ESTRATÉGIA DE MINIMIZAÇÃO OU
EQUACIONAMENTO
O município de Franca executa o tratamento de questões relativas ao saneamento em departamentos

internos a Prefeitura. Porém, os departamentos necessitam de um arranjo institucional na área de
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saneamento básico que estabeleça instrumentos de planejamento, de regulação e controle e de participação

social, assim como da definição das atribuições e responsabilidades de cada entidade e agentes públicos

envolvidos no processo. O próprio processo de elaboração do Plano corrobora para que um melhor arranjo

seja justificado e conscientizado através da Participação Popular.

Outro risco à elaboração eficiente do PMSB é a deficiência de informações disponíveis. Sendo assim, a

Prefeitura se compromete a apoiar a empresa a contratar para a elaboração do Plano da melhor maneira

possível, acreditando que a elaboração do PMSB já seria uma mitigação dessa problemática que se

perpetuaria na ausência do mesmo.

10. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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11. PLANILHA DE ORÇAMENTO

12 EQUIPE TÉCNICA
A empresa de engenharia especializada a contratar, responsável pela elaboração do PMSB, deverá ter

equipe técnica permanente constituída, a qual deverá ser de caráter multidisciplinar. A equipe técnica deverá

ser compatível com os trabalhos, com a seguinte formação mínima:

Nível Superior:

a. Engenheiro Coordenador (Ambiental, Civil ou Sanitarista) – 1

b. Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista) - 1

c. Profissional com formação Ciências Sociais e Humanas, com destaque para Sociólogo, Pedagogo e

Assistente Social - 1

Nível médio:

a. Estagiário em Engenharia Ambiental, Civil ou Sanitária - 1

b. Técnico em informática - 1

c. Secretária – 1
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13. CONCLUSÃO
A Prefeitura Municipal de Franca possui todos os requisitos necessários para assumir a contrapartida do

projeto, que é de grande importância para o planejamento das ações de proteção aos recursos hídricos,

proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população do município de Franca.

Município de Franca-SP

Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

PROCESSO: 020496/2017

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no

ato convocatório, que a empresa _______________________________________(denominação da

pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte,

nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos

impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito

de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos

artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº001/2017,

realizado pelo Município de Franca-SP.

Franca, ___ de _______________ de 2017.

_______________________________________

(nome do representante e da empresa licitante)
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

PROCESSO: 020496/2017

ANEXO IV

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o

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

portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF n.º..........................., DECLARA, para fins

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de

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

e não emprega menor de dezesseis anos.

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

SIM ( ) OU NÃO ( ).

...............................................

(data)

..................

. ...............................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________
____________________________
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