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Prefeitura Mun. de Cunha

Fls:  _______________

Rubrica: ___________

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2018
PROCESSO DE ADMINISTRATIVO N° 109/2018

OBJETO: COTAÇÃO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA PARA
REATIVAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DO PIMENTA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, Estado de São Paulo, Pessoa Jurídica de Direito
Público, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 45.704.053/0001-21 representada por seu Prefeito
Municipal, ROLIEN GUARDA GARCIA, no uso de suas prerrogativas legais, vem realizar
Chamada Pública para COTAÇÃO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA PARA
REATIVAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DO PIMENTA.

Os interessados deverão apresentar proposta “Cotação de Preço ”no período de 26/11/2018 a
07/12/2018, na sede da Prefeitura Municipal de Cunha, Setor de Licitações – localizada na
Praça. Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000.

I - DO OBJETIVO
O objetivo da mesma é a realização de estudos, pesquisa e levantamento de campo para

obter informações que gerarão dados, indicadores e índices confiáveis para a avaliação da
Fazenda Pública Municipal analisar a possibilidade de reativação da Usina Hidrelétrica do
Pimenta, desativada desde 1973, com potência instalada de 200kw, à época.

II - DA JUSTIFICATIVA
O Município de Cunha possui no bairro do Monjolo, zona rural, no local conhecido como

“cachoeira do Pimenta”, pequena Usina Hidrelétrica, que possuía potência instalada de 200kw
quando em atividade. Tal usina encontra-se desativada desde o ano de 1973.

O local vem sendo utilizado como atrativo turístico, com visitação livre e sem controle ou
limitação de acesso.

Pelo que se verifica do local, e considerando: o atual cenário mundial de crise energética,
a preocupação com a geração de energia limpa, bem como, as novas tecnologias para
geração de energia, e o provável baixo impacto ambiental com a eventual reativação da usina
(visto que o local já foi utilizado para captação de energia e encontra-se, portanto,
sedimentado); todos esses são, portanto, fatores primordiais que justificam a contratação do
presente estudo de viabilidade técnica.

Aliado a esses fatores, o município têminteresse na reativação da usina para captação e
geração de energia, também como forma de estimular o Turismo, a Economia e a geração de
emprego e renda.

Contudo, a Prefeitura Municipal de Cunha não dispõe de corpo técnico com “know-how”
suficiente para coletar as informações necessárias e apresentar o respectivo estudo de
viabilidade técnica, justificando a contratação de terceiros interessados para execução de tal
tarefa.
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III - ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
Os interessados deverão considerar, para a formulação do orçamento, que o trabalho

deverá abranger, no mínimo, os seguintes temas ou tópicos:

 Estudo Hidrológico do rio e levantamento de queda para fins de geração de energia;
 Estimativa da potência energética a ser instalada (explorada);
 Descrição da situação atual da usina, com estimativa do valor aproximado de

investimento para reativação da mesma;
 Ações necessárias (inclusive obras civis), índices tributários, encargos, cálculos

tarifários e lucro estimado;
 O trabalho deverá considerar também a manutenção do fornecimento de água para o

município durante o período da eventual utilização da usina, indicando, inclusive, a
necessidade de eventual reforma ou intervenção no local da captação e de suas
imediações;

 Necessidade de intervenção na fauna e na flora do local, com o corte de árvores ou
supressão de vegetação;

 A possibilidade de utilização do local como usina hidrelétrica, concomitantemente com
a visitação e acesso de turistas ao local, tal qual ocorre atualmente;

 Eventual possibilidade e/ou necessidade de restrição de acesso ao local, com a
implantação desistema de limitação de horário e quantidade de pessoas;

 Outras considerações que entender relevantes, não listadas anteriormente.

IV - PRAZO PARA A ELABORAÇÃO E FINALIDADE
Os trabalhos deverão ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da

assinatura da ordem de serviço, sendo que o produto final do trabalho será a apresentação do
Projeto Básico, em toda a sua dimensão, e os estudos derivados contendo os elementos de
pesquisa e requisitos indicados no presente Termo de Referência.

Caberá ao Contratante a avaliação do projeto para a posterior realização de processo de
licitação para contratação de empresa especializada para exploração do local como usina
hidrelétrica, e/ou propostas de outras ações no local.

O Contratante poderá, ainda, solicitar revisões, modificações, adequações ou
complementação do estudo.

A empresa deverá apresentar a metodologia utilizada para a pesquisa, inclusive dos
cálculos tarifários, lucros, e fórmulas para a revisão periódica dos mesmos.

A Contratada deverá disponibilizar todos os dados obtidos para o estudo e para
estabelecer o projeto básico, tanto por meio comum (escrito), como em mídia digital.

V - DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste chamamento pessoa física ou jurídica, e empresas interessadas

do ramo de atividade pertinente ao objeto deste chamamento.
A cotação poderá ser entregue no período de 26 de Novembro de 2018 a 07 de

Dezembro de 2018, das 10h00min às 16h00min por meio de entrega de envelope, que
deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Cunha, Setor de Licitações–
localizada na Praça. Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000

VI - HABILITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Os proponentes deverão apresentar juntamente com a proposta, os documentos abaixo

relacionados.
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1. PESSOA FÍSICA
a. Cópia autêntica Carteira de Identidade;
b. Cópia do CPF, caso o número ainda não conste do documento de identidade
c. Cópia do Diploma de Formação Profissional;
d. Comprovante de Endereço (água, luz, telefone)
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação
de Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos negativos perante a Fazenda
Federal e quanto a Dívida Ativa da União, expedida pelo Órgão da Secretaria da
Receita Federal;
f. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante Certidão emitida pela
Fazenda do município, do domicílio ou sede da licitante;

2. PESSOA JURIDICA
a) Cópia do 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;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de
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;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de
Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativo a Tributos Mobiliários;

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

Os proponentes deverão realizar a Cotação de Preço, conforme o edital de chamamento.
A Proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa,

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante
ou pelo procurador.

Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

VII–DA PROPOSTA DE COTAÇÃO.
Os proponentes deverão realizar a Cotação de Preço, conforme o edital de chamamento.
A Proposta deverá ser apresentada datilografada ou impressa, em língua portuguesa,

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do licitante
ou pelo procurador.

Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
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Deverão estar consignados na proposta: A razão social da proponente, endereço
completo/CEP, telefone/fax, e-mail (se houver) e CNPJ do proponente.

 Preço global, em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados à data
de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos,
impostos, taxas, tributos, frete e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas com
o integral fornecimento do objeto da presente licitação;

 Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da
data de sua apresentação;

 A proposta de cotação deverá estar DATADA E DEVIDAMENTE ASSINADA pelo
representante legal da empresa.

VIII - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
Até o dia, hora e local estabelecido no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os

envelopes na presença dos interessados.
Serão abertos inicialmente às 09:30 horas do dia 10/12/2018 os envelopes nº 1 dos

participantes e os seus conteúdos colocados à disposição para serem examinados e visitados
pelos interessados presentes.

A relação dos proponentes das propostas de cotação será apresentada em sessão
pública e registrada em Ata após o término do prazo de apresentação das propostas.

O resultado da seleção será publicado em até 10 (dez) dias após a abertura.
A contratação dos serviços seguirá as normas estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93

(Lei das Licitações), vigente.

IX - DISPOSIÇÕES FINAIS
As normas disciplinadoras deste chamamento serão interpretadas em favor da ampliação

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

Os casos omissos do presente serão solucionados pela Comissão de Licitação.
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera

administrativa, será competente o foro da Comarca de Cunha.

Cunha, 22 de Novembro de 2018.

ROLIEN GUARDA GARCIA
Prefeito Municipal de Cunha


