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REGULAMENTO SABESP 
 

 
Este Edital foi elaborado com base no Regulamento Interno de Licitação e Contratação da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo – SABESP, vigente, disponível no site da SABESP – www.sabesp.com.br. 
 
Desta forma, constitui-se em instrumento que especifica os procedimentos a serem adotados para o atendimento as 
normas estabelecidas pela SABESP, no cumprimento dos dispositivos da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. 
 
O instrumento o a ser firmado pela SABESP decorrente deste procedimento licitatório regula-se pelas suas cláusulas, 
pela Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e pelos preceitos do direito privado. 
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TEXTO DE PUBLICAÇÃO 
 

LICITAÇÃO SABESP CSS 00.834/21 
 
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, comunica a todos os interessados incluindo 
empresas e entidades brasileiras e estrangeiras, cooperativas, fundos de investimentos, entidades de previdência privada 
e instituições financeiras, a abertura da LICITAÇÃO SABESP CSS 00.834/21 – Alienação de Imóveis nos municípios de 
São Paulo, Arujá, São José dos Campos e Álvares Machado – SP (5 Lotes). 
 
Nos termos da Deliberação de Diretoria 0192/2020, tendo sido divulgado o Edital de Licitação nº 02.805/20, com primeira 
publicação em 17/10/20 e segunda publicação em 23/12/20, com sessões públicas ocorridas em 04/12/2020 e em 
03/03/2021, respectivamente, sem que houvesse lance compatível com o valor mínimo inicial para alienação dos imóveis, 
disponibilizados os imóveis abaixo, em terceira oferta para a alienação por valor correspondente ao Valor de Liquidação 
Forçada. 
 

Imóvel 
(Lote) nº 

Localização Matrícula(s) 
nº 

Área  
(m2) 

Valor de 
Liquidação 

Forçada (R$) 
1 Rua Mamoré, 296, Bom Retiro, município de São Paulo, SP 16.142 1.660,60 3.982.000,00 
2 Rua Sebastião Pereira, lote 8, com Av. Hans Ossamu 

Suzuki, lote 7, Arujamérica, município de Arujá, SP 
26.169 e 
29.170 

590,00 410.000,00 

3 Rua Frediano Bianchi, 22, Vila Cesar, município de São 
José dos Campos, SP 

66.615 700,00 339.400,00 

4 Rua Antonio Bortoluzzi ao lado do nº 221, Centro, 
município de Álvares Machado, SP 

18.808 520,00 133.500,00 

5 Rua Manoel Quirino de Mattos, 1729, esquina com Rua 
Ângelo Bunioto, Sapopemba, município de São Paulo 

14.169 1.400,00 1.243.500,00 

 
As condições de pagamento são: 
 
 Sinal: 10% (dez por cento) do valor da proposta ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após a homologação 

do licitante vencedor e o saldo remanescente a ser pago na(s) seguinte(s) condição(ões): 
 

 Pagamento à vista: o saldo remanescente deverá ser pago em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data 
limite prevista para o pagamento do sinal;  
 
OU 
 

Pagamento parcelado: o saldo remanescente poderá ser pago em até 60 (sessenta) parcelas mensais, proporcionais, 
corrigidas e consecutivas, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 25 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo), sendo a primeira delas com vencimento no dia 30 (trinta) do mês subsequente ao do pagamento do sinal. 
Sobre o pagamento parcelado incidirá juros de 1% ao mês (Tabela Price) e capitalização anual (IGP/DI), a partir da data 
do pagamento do sinal. 
 
A quantidade de parcelas deverá ser informada pelo licitante detentor da melhor oferta, na fase de negociação. 
 
O Credenciamento é ato condicionante a participação do Licitante na Sessão Pública. A Solicitação de Credenciamento 
estará permanentemente aberta no site da SABESP – www.sabesp.com.br no acesso fornecedores. 
 
O envio das “Propostas” ocorrerá a partir da 00h00 (zero hora) do dia 07/07/21 até às 10h00 do dia 08/07/21, no site 
da SABESP – no acesso fornecedores. As 10h00 será dado início a Sessão Pública. 
 
A Planilha de Orçamento do procedimento licitatório será preenchida em TELA especifica do ambiente Contratações 
Eletrônicas com o valor total da proposta de cada lote individualmente.  

 
Cada licitante poderá participar de 1 (um) ou mais lotes. 
 
A SABESP alerta que o horário limite estabelecido se refere à condição de envio da “Proposta” pelo Licitante na forma 
estabelecida neste Edital. Não é possível o recebimento de “Propostas” após o horário acima estabelecido, qualquer que 
seja a alegação.  
 
Independentemente de senhas ou autorizações, qualquer interessado poderá acompanhar todo o desenvolvimento dos 
trabalhos realizados durante a Sessão Pública no site da SABESP.  
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O Edital completo encontra-se disponibilizado a partir de 28/05/21, na página da SABESP – www.sabesp.com.br no 
acesso fornecedores. 
 
Consultas e informações suplementares através do telefone: (11) 98567.4396, com Claudia Bega.  
 
São Paulo, 28 de maio de 2021. 
 
A DIRETORIA 
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
ALÍNEA A – O AMBIENTE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS; SÍNTESE SOBRE A LICITAÇÃO SABESP E 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
1 - AMBIENTE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS 
 
1.1 - O ambiente Contratações Eletrônicas é integrante do Sistema de Gerenciamento de Licitações – SGL, 

administrado pela Superintendência de Suprimentos e Contratações Estratégicas. 
 
a) A Sessão Pública no ambiente Contratações Eletrônicas da SABESP é realizada pela INTERNET, apoiada por 

ferramenta da tecnologia da informação que permite a condução dos procedimentos durante as sessões públicas. 
 
b) Independentemente de senhas ou autorizações qualquer interessado, inclusive os órgãos de controle e 

fiscalização, poderão acompanhar todo o desenvolvimento dos trabalhos realizados durante a Sessão Pública, por 
meio do site da SABESP.  

 
1.2 - O ambiente Contratações Eletrônicas utiliza recursos de criptografia e de autenticação para assegurar as condições 

adequadas de segurança em todas as etapas do certame. 

a) O ambiente Contratações Eletrônicas possui dispositivos de segurança que afastam a quebra do sigilo das 
propostas, por qualquer pessoa em geral e da SABESP, antes de serem devassadas pela SABESP e que 
asseguram a rastreabilidade da origem de ocorrências realizadas na Sessão Pública, resguardando a seriedade e 
credibilidade do processo.  

 
1.3 - O ambiente Contratações Eletrônicas espelha as regras do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da 

SABESP, reproduzindo os procedimentos, de modo sequencial, viabilizando o recebimento de Propostas, a 
realização da Sessão Pública, conferindo transparência, rapidez e segurança aos atos praticados. 

 
1.4 - O ambiente Contratações Eletrônicas possibilita o recebimento de Propostas e a realização da Sessão Pública do 

certame via “INTERNET garantindo, por meio de disputa justa entre os interessados, a contratação mais 
econômica, segura, ágil e eficiente. 

 
a) O ambiente Contratações Eletrônicas pode ser utilizado para qualquer valor estimado de contratação. 
 
1.5 - No ambiente Contratações Eletrônicas são registrados todos os fatos relativos ao certame, envolvendo desde o 

Credenciamento dos representantes dos Licitantes, as declarações vinculadas ao edital, os preços das Propostas 
originais, seleção dos Licitantes à fase de lances, as rodadas dos lances, fase de negociação, habilitação, 
adjudicação quando possível, ou outro resultado final. 

 
1.6 - Ao final, o sistema disponibiliza o histórico de registro de Propostas e Lances, o resultado com a classificação, em 

ordem de valores finais ofertados, registro de negociação e o resultado final do certame com a indicação do 
vencedor ou se o mesmo foi considerado fracassado ou deserto. 

 
1.7 - A ata da Sessão Pública é obtida a partir dos fatos registrados no ambiente Contratações Eletrônicas. 
 
2.8 - É de responsabilidade exclusiva do Licitante a operação do sistema eletrônico, via “INTERNET”, na participação 

do certame, donde se presume sua total capacidade para a realização das transações inerentes ao certame. 
 
1.9 - É de responsabilidade do Cadastro Geral de Fornecedores da SABESP o fornecimento de senha para a operação 

do sistema informatizado, para a Autoridade Competente e para os empregados da SABESP designados para a 
condução do procedimento licitatório. 

1.10 - O Licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, por meio de sua senha de acesso 
ao sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Propostas, lances e declarações pertinentes. 

1.11 - Compete, ainda, ao Licitante acompanhar as operações do sistema informatizado durante a Sessão Pública ficando 
responsável pelo ônus decorrente de perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema, ou pela sua desconexão. 

 
1.12 - Na hipótese de desconexão do servidor da SABESP, por problemas técnicos ocorridos durante a etapa competitiva 

do procedimento licitatório, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos 
lances, retomando o(s) servidor(es) da SABESP, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
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1.13- Na hipótese de desconexão por problemas técnicos ocorridos no site da SABESP, em qualquer etapa do 
procedimento licitatório, a SABESP retomará o processo, decidindo sobre sua continuidade, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

 
1.14 - Em quaisquer dos casos, quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão poderá ser 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos Licitantes, ou após a ciência de todos os 
Licitantes, a SABESP dará prosseguimento a Sessão Pública. 

 
2 - SÍNTESE SOBRE A LICITAÇÃO SABESP 
 
1.1 - A Licitação SABESP é o modelo de contratação utilizado para a aquisição de obras, serviços, inclusive de 

engenharia, alienações, cessões de bens móveis e imóveis e aquisição de bens, que não se enquadrem na 
modalidade Pregão. 

 
1. 2 - A condução da Licitação SABESP estará a cargo da Comissão Julgadora, sendo de sua responsabilidade: 

 proceder a abertura das Propostas, a sua análise e a classificação;  
 promover o saneamento possível em qualquer etapa da Sessão Pública, se necessário; 
 conduzir o procedimento e negociar com o Licitante detentor da melhor oferta para a obtenção de preço 

aceitável, se necessário; 
 analisar as Propostas e desclassificar aquelas que não atenderam os requisitos previstos no Edital; 
 proceder à classificação das ofertas segundo a ordem crescente ou decrescente de valores, de acordo com o 

critério de julgamento, ao final ofertados e decidir motivadamente quanto sua efetividade; 
 receber e analisar os recursos;  
 recomendar a adjudicação, o objeto do certame ao Licitante Vencedor; 
 elaborar a(s) ata(s) da(s) Sessão(ões) Pública(s); 
 elaborar a ata da Sessão Pública; 
 encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior. 

 
a)  A Comissão Julgadora poderá recomendar o encerramento do certame submetendo à Autoridade Competente a 

anulação ou revogação do processo, nos termos dos arts. 112 e 113 do Regulamento Interno de Licitação e 
Contratação da SABESP. 

 
b) A Comissão Julgadora acompanha todo o desenvolvimento da Licitação SABESP, dissolve-se a cada certame e 

seus integrantes são regularmente designados por Autoridade Competente. 
 
2.3 - A Licitação SABESP é juridicamente condicionada aos princípios básicos da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento 
nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade, do julgamento 
objetivo e também os princípios da juridicidade, legalidade, motivação e razoabilidade e proporcionalidade. 

 
a) As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da competição, sempre 

observando o princípio da razoabilidade, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade perseguida 
e a segurança da contratação. 

 
3 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
3.1 - A este procedimento licitatório aplicam-se: 
 
a) a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2.016, o Regulamento Interno de Licitação e Contratação da Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, vigente, disponível no site da SABESP – 
www.sabesp.com.br e, no que couber, a Lei Federal nº 8666, de 21/06/93 mais especificamente, as normas de 
direito penal contidas nos artigos 89 a 99; bem como o §2º do art. 3º, relativamente aos critérios de desempate, 
observados os incisos I e II do art. 55 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

b) a Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, que dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira; com vigência a 
partir de 28/01/2014 e o Decreto Estadual nº 60.106, de 29 de janeiro de 2014, que disciplina a aplicação, no 
âmbito da Administração Pública Estadual, de dispositivos da Lei Federal nº 12.846/13. 

 
ALÍNEA B – MODO DE DISPUTA, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
1 - Este procedimento licitatório observará: 
(i) o modo de disputa aberto. 
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(ii) o critério de julgamento Maior Oferta de Preço. 
 
2 - As ofertas não poderão ser inferiores ao valor de mercado divulgado, conforme abaixo: 
 

Imóvel 
(Lote) nº 

Localização Matrícula(s) 
nº 

Área  
(m2) 

Valor de 
Liquidação 

Forçada (R$) 
1 Rua Mamoré, 296, Bom Retiro, município de São Paulo, SP 16.142 1.660,60 3.982.000,00 
2 Rua Sebastião Pereira, lote 8, com Av. Hans Ossamu 

Suzuki, lote 7, Arujamérica, município de Arujá, SP 
26.169 e 
29.170 

590,00 410.000,00 

3 Rua Frediano Bianchi, 22, Vila Cesar, município de São 
José dos Campos, SP 

66.615 700,00 339.400,00 

4 Rua Antonio Bortoluzzi ao lado do nº 221, Centro, 
município de Álvares Machado, SP 

18.808 520,00 133.500,00 

5 Rua Manoel Quirino de Mattos, 1729, esquina com Rua 
Ângelo Bunioto, Sapopemba, município de São Paulo 

14.169 1.400,00 1.243.500,00 

 
 
ALÍNEA C – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
1- Condições Gerais: 
 
1.1 - Poderão participar do certame todos os interessados, incluindo pessoas físicas e/ou jurídicas, entidades brasileiras 

e estrangeiras, cooperativas, fundos de investimentos, entidades de previdência privada e instituições financeiras. 
 
a) A participação poderá ser isolada ou em grupo (condomínio), devendo nesta última hipótese, estar subscrito 

por um dos integrantes na qualidade de procurador dos demais, cujo mandato conterá poderes especiais para 
representá-los em todos os atos relativos ao certame inclusive subscrever a proposta em nome de todos, receber 
intimações e notificações, além de citações judiciais, bem como renunciar à interposição de recursos. 

 
(i) A subscrição deve recair também na outorga da escritura. 
 
b) Cada licitante poderá participar 1 (um) ou mais lotes. 
 
1.2 -  É vedada a apresentação, de proposta(s) alternativa(s), ou de figurar, a mesma pessoa, em mais de uma proposta, 

sob pena de desclassificação. 
 
1.3 - Será permitida a participação no certame da matriz ou de uma única filial do Licitante. 
 
1.4 - Estão proibidas de participar dos procedimentos licitatórios e de serem contratadas na SABESP, nos termos do 

art. 27 do seu Regulamento Interno de Licitação e Contratação, as empresas: 
 

I. Cujo administrador ou sócio seja, diretor ou empregado da SABESP; 
II. Suspensa na SABESP; 

III. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Governo do Estado de São Paulo, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

IV. Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 
V. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

VI. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VII. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no 
período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de 
empresa declarada inidônea. 

IX. Que se encontram interditadas por crimes ambientais nos termos do artigo 10 da Lei 9605/98. 
 
a) Estão igualmente impedidas de participar nos procedimentos licitatórios e de serem contratadas na SABESP, nos 

termos do art. 28 do seu Regulamento Interno de Licitação e Contratação, as seguintes pessoas físicas: 
 

I. Empregado ou dirigente da SABESP, bem como a sua participação em procedimentos licitatórios, na condição de 
Licitante; 
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II. Que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: (i) dirigente da SABESP; (ii) empregado da 
SABESP, cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação; (iii) autoridade 
do ente público a que a SABESP esteja vinculada; 

III. Proprietário, mesmo na condição de sócio, que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com 
a SABESP há menos de 6 (seis) meses. 

 
1.5 - As situações elencadas nos itens 1.3, 1.4 e 1.4 a), desta alínea, inviabilizam a participação em licitações na 

SABESP. 
 
1.6 - O acesso ao ambiente Contratações Eletrônicas para participação nos procedimentos licitatórios só será permitido 

àqueles que tenham obtido o Edital por meio de download a partir da página da SABESP – www.sabesp.com.br 
no acesso fornecedores, onde o interessado encontrará as informações necessárias para obtenção da senha 
pessoal e intransferível para tanto. 

 
 
ALÍNEA D – ESCLARECIMENTOS AO CERTAME E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
1 - Os pedidos de esclarecimentos relacionados com o certame deverão ser solicitados através da página da SABESP 

– www.sabesp.com.br no acesso fornecedores, via e-mail: claudiabega@sabesp.com.br ou entregue e protocolado 
na unidade administrativa da SABESP responsável pelo procedimento licitatório. 

 
1.1 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formulados até o 2° dia útil anterior à data fixada para a sessão 

pública. 
 
2 - Não sendo formulados até este prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e 

precisos para permitir a apresentação da Proposta e dos Documentos de Habilitação, não cabendo, portanto, aos 
Licitantes, direito a qualquer reclamação posterior. 

 
3 - Interpretações, correções e/ou alterações elaboradas pela SABESP serão comunicadas, por escrito, via web, a 

todos que tiverem obtido o Edital. 
 
3.1 - A integra dos esclarecimentos e aditamentos, bem como todos os atos praticados no certame estarão disponíveis 

na página da SABESP - www.sabesp.com.br, no acesso fornecedores, até a data fixada para a respectiva Sessão 
Pública. 

a) Para os interessados serão enviados e-mails contendo o inteiro teor da manifestação da SABESP. 
 
3.2 - Os esclarecimentos e aditamentos passarão a fazer parte integrante do Edital do certame. 
 
4 - Somente terão valor as interpretações, correções e/ou alterações escritas, fornecidas pela SABESP, segundo os 

itens 2 e 3 anteriores. 
 
5 - Eventual impugnação do Edital será dirigida ao signatário do Edital e enviada pela INTERNET, ou entregue e 

protocolada na unidade administrativa da SABESP responsável pelo procedimento licitatório, até o 5° dia útil 
anterior à data fixada para a sessão pública, sendo que a SABESP responderá em até 3 (três) dias úteis do 
protocolo da impugnação. 

 
5.1 - Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame, observadas as 

prescrições legais. 
 
5.2 - Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações também poderão ser encaminhados à SABESP, por escrito, 

aos cuidados do Departamento de Licitações de Serviços – CSS, na Av. do Estado, 561 – Unidade I – Ponte 
Pequena – São Paulo/SP. 

 
6 - Durante o período compreendido entre a data de encerramento da Sessão Pública e a homologação do processo, 

os Licitantes deverão abster-se de entrar em contato com a SABESP para assuntos correlatos. A SABESP, em 
caso de necessidade, convocá-los-á para esclarecimentos que, eventualmente, se fizerem necessários.,  

 
NOTA: Os licitantes só poderão solicitar Esclarecimentos e Impugnar os Editais, até as 17h00 das respectivas datas 

estabelecidas como limites.  
 
7 - Não sendo impugnados os termos deste Edital ou os mesmos não terem sido motivo de tempestiva solicitação de 

esclarecimentos, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientes para a correta formalização da 
proposta pelo interessado, vinculando a SABESP e o Licitante aos seus termos.  
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8 - O Dossiê do processo e os respectivos documentos que o constituem, encontra-se disponível, estando com vista 
franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo. 

 
8.1 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o Licitante deverá marcar data e horário 

com o responsável pelo procedimento licitatório, conforme consta no Texto de Publicação (Consultas e 
Informações Suplementares), deste Edital. 

 
ALÍNEA E – DEFINIÇÕES E CONCEITOS 
 
 Sem prejuízo dos conceitos constantes do Título VIII - Glossário de Definições do Regulamento Interno de 

Licitação e Contratação da SABESP; nos documentos componentes deste Edital os termos, a seguir descritos, 
terão os seguintes significados, exceto quando o texto indicar especificamente de outra maneira: 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO – conjunto de regras fixadas no Edital, para definir a análise das Propostas e 
correspondente classificação e dos Documentos de Habilitação. Tendo em vista que a proposta será colocada na 
Planilha de Orçamento, preenchida em TELA especifica do sistema com o valor total da proposta e nunca com 
preços unitários dos serviços, o julgamento comercial recairá sempre sobre o valor total ofertado. 
 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS – CSG, unidade administrativa da SABESP responsável pelo 
Cadastro Geral de Fornecedores da SABESP e pela disponibilização das senhas. 

 
SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, sociedade de economia mista, 
constituída sob a forma de sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 43.776.517/0001-80, com sede no 
município de São Paulo – SP. 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE SUPRIMENTOS E CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS – CS, unidade administrativa 
da SABESP responsável pelo procedimento licitatório. 
 

ALÍNEA F – DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E SANEAMENTO DE FALHAS 
 
1 - Para comprovação da veracidade das informações apresentadas por Licitante, fica reservada à SABESP a 

promoção de diligências necessárias. 
 
2 - Assim a veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados pelo Licitante são de sua 

responsabilidade, sujeitando-se às sanções previstas nas legislações civil, administrativa e penal. 
 
3 - As falhas formais observadas nas Propostas serão sempre que possível saneadas visando esclarecer ou 

complementar a instrução do procedimento licitatório, observado o art. 67 – parágrafo único do Regulamento 
Interno de Licitação e Contratação da SABESP e previsão nas Alíneas B e C do Capítulo III deste Edital. 

 
4 - A falta, incompletude, ou incorreção de qualquer documento com teor exclusivamente declaratório por parte do 

Licitante, para fins de habilitação, poderá ser objeto de saneamento na própria sessão, ou de diligenciamento por 
parte da comissão. 

 
4 - Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes, serão sempre por escrito; e estarão, a 

qualquer tempo, com vistas franqueadas no Dossiê do procedimento licitatório. 
 
ALÍNEA G – MÍDIA ELETRÔNICA – NEGÓCIOS PÚBLICOS E INTERNET 
 
1 -  O texto deste Edital, assim como seus aditamentos e a divulgação dos esclarecimentos e resultados, estão/estarão 

disponíveis (online) no site da Imprensa Oficial, no acesso Negócios Públicos. 
 
2 - O texto deste Edital, a divulgação do certame e a integra dos esclarecimentos e aditamentos está/estarão 

disponíveis na página da SABESP - www.sabesp.com.br no acesso fornecedores, até a data fixada para a Sessão 
Pública. 

 
ALÍNEA H – CÓDIGOS DE ACESSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA – DIVULGAÇÃO DOS ATOS 

DO LICITAÇÃO 
 
1 - É de única e inteira responsabilidade do interessado o correto e preciso fornecimento e atualização de seu 

endereço físico, endereço eletrônico (e-mail) e demais códigos de acesso dos meios de comunicação à distância, 
a serem utilizados pela SABESP para contato e envio de correspondência. 

 
1.1 - Para tanto, os interessados em participar do certame deverão obrigatoriamente fazer o “download” do Edital na 

página da SABESP – www.sabesp.com.br no acesso fornecedores. 
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1.2 - A SABESP não poderá ser responsabilizada por desvios de correspondências por conta de fornecimento de dados 

imprecisos ou de falta de sua atualização. 
 
1.3 - A publicidade dos atos pertinentes a este certame e passíveis de divulgação, bem como o resultado da presente 

Licitação SABESP serão divulgados no site da SABESP – www.sabesp.com.brno acesso fornecedores. 
 
 
ALÍNEA I - COMPROMISSO AO APRESENTAR A “PROPOSTA”  

 
Todo o Licitante que apresentar “Proposta” a este procedimento licitatório comprometer-se-á, automática e 
inquestionavelmente, com o que segue: 
 
1 - Ao submeter à apreciação da SABESP Proposta relativa a este certame, o Licitante assume inteira 

responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.  
 
2 - Os preços ofertados são à vista, conforme Alínea – Proposta Comercial – Capítulo II, deste Edital. 
 
3 - Se a Proposta for aceita, concorda, tacitamente, dentro do prazo estipulado pela SABESP, em assinar Termo de 

Permissão de Uso do Imóvel à Título Oneroso, dentro do prazo fixado.  
 
4 - O Licitante concorda também, em manter as condições ofertadas por um período de 60 (sessenta) dias a contar 

da data limite estabelecida para o envio da "Proposta" podendo ser aceita a qualquer tempo, antes do término 
daquele prazo. 

 
 
ALÍNEA J - CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE 
 

A SABESP, em sua Missão de “prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida e do meio ambiente”, é uma Companhia socialmente responsável, comprometida com a legalidade, ética e 
transparência, que opera com a Visão de “ser referência mundial na prestação de serviços de saneamento, de 
forma sustentável, competitiva e inovadora, com foco no cliente”. 

Atua como agente do desenvolvimento sustentável baseando seu desempenho econômico na prática da 
responsabilidade ambiental para gerar bem-estar de seus colaboradores, das comunidades onde atua e do país. 

O movimento de Responsabilidade Social assumido como um compromisso da maior importância para a SABESP, 
vem no sentido de aprimorar sua prática de negócio e contribuir para o cumprimento de sua missão, que se 
fundamenta na gestão ética e na sustentabilidade e tem, em seu Código de Conduta e Integridade o principal 
referencial orientador. 

Para a SABESP o Código de Conduta e Integridade, construído através de um amplo processo participativo, 
sintetiza o conjunto de princípios éticos e normas, observados ao longo da existência da SABESP, que se 
consolidam em enunciados para orientar e direcionar a forma como a Companhia se relaciona com os seus 
diversos públicos: dirigentes, colaboradores, clientes, acionistas, investidores, fornecedores, parceiros, terceiros, 
governo, comunidade e sociedade em geral. 

Dessa forma a adoção do Código de Conduta e Integridade para consolidar e ampliar a reputação já conquistada 
de empresa socialmente responsável é imprescindível para a SABESP. 

O referido código encontra-se disponível nos idiomas português e inglês na página da SABESP 
www.sabesp.com.br. 

 

 
ALÍNEA K - LEIS ANTICORRUPÇÃO - CONDUTA DA SABESP 
 

A SABESP conduz os seus negócios de maneira legal, ética, transparente e profissional, em conformidade com 
os requisitos gerais das leis anticorrupção e estende aos seus colaboradores e aos terceiros, que a representam, 
a obrigação de assimilar, aceitar e executar estas diretrizes. 

Em decorrência, a SABESP exige que suas contratadas conduzam seus negócios de forma a coibir a prática de 
atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou quaisquer outras leis e regulamentos 
aplicáveis ao suborno ou corrupção. 
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ALÍNEA L – VISITA AO LOCAL/A LOCALIDADE DOS SERVIÇOS (Recomendada) 
 
1 - Recomenda-se que o Licitante visite o(s) local(is)/a(s) localidade(s) dos serviços, o que deverá ocorrer com 

anterioridade à Sessão Pública, para inteirar-se das condições, estado e características do imóvel, de sua 
ocupação, posse e da sua situação jurídica etc. Para todos os efeitos, considerar-se-á que o Licitante tem pleno 
conhecimento das condições da permissão de uso do imóvel. Não poderá o Licitante alegar posteriormente a 
insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is)/a(s)localidade(s) e as condições pertinentes ao objeto 
da alienação. 

 
a) A documentação e informações sobre o imóvel estarão à disposição dos interessados no CPI – Departamento de 

Gestão de Ativos Imobilizados da SABESP, na Av. do Estado, 561- Unidade I – Ponte Pequena – SP – Capital, 
telefone [11] 3388-7205 / e-mail: rodrigodias@sabesp.com.br, com o Sr. Rodrigo Antonio Dias, para conhecimento 
das condições, estado e características do imóvel, de sua ocupação, posse e da sua situação jurídica etc.  

 
b) Para visitar o imóvel deverá ser marcada data, em horário comercial com:  
 

• Lote 1: Ana Cristina Russo Nascimento / UNIDADE: CHG / TEL: (11) 3388-6838/ E-MAIL: 
acristina@sabesp.com.br 
André Fernando Simon Azevedo/ UNIDADE: CHG / TEL: (11) 3388-6728 / E-MAIL: 
afsazevedo@sabesp.com.br 

• Lote 2: Luis Alberto Rodrigues / UNIDADE: MLER / TEL: (11) 2968-3001 / E-MAIL:  lalberto@sabesp.com.br 
• Lote 3: José Matos Batista da Cunha / UNIDADE: RVSS 31 / TEL: (12) 3904-3243 ou (12) 9-8111-3475 / E-

MAIL: jmbcunha@sabesp.com.br 
• Lote 4: Denis Ricardo de Almeida Pereira / UNIDADE: RBRP3 / TEL: (18) 99761-7245 e/ou (18) 3273-1557 / 

E-MAIL: drapereira@sabesp.com.br 
• Lote 5: Pedro Luiz dos Santos / UNIDADE: MCD / TEL: (11) 3388-9149 / E-MAIL: pluiz@sabesp.com.br 

 
ALÍNEA M -  TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS -  LGPD 

 
A SABESP como agente de tratamento de dados pessoais descreve em sua Política de Privacidade de Dados 
Pessoais como é realizado o tratamento destes dados (coleta, armazenamento, processamento, compartilhamento 
e descarte), para prestação dos serviços da empresa.  
 
Além do atendimento à legislação específica a Política determina diretrizes para o tratamento dos dados pessoais, 
que são fornecidos à SABESP, coletados por ela ou compartilhados entre seus prestadores de serviços e 
parceiros.  
 
A Política de Privacidade de Dados Pessoais da Sabesp aplica-se a todos os titulares dos dados ou qualquer um 
que tenha contato ou acesso aos dados, que a SABESP seja a Controladora. 
 
O referido instrumento encontra-se disponível na página da SABESP www.sabesp.com.br. 
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CAPÍTULO II – CREDENCIAMENTO, PROPOSTA E HABILITAÇÃO 
 

ALÍNEA A – CREDENCIAMENTO E ACESSO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
As alíneas a seguir orientam a todos os interessados incluindo empresas estrangeiras, cooperativas, fundos de 
investimentos, entidades de previdência privada e instituições financeiras. 
 
CREDENCIAMENTO 
 
1 O Credenciamento é ato condicionante a participação do Licitante em certames realizados na forma eletrônica. 

Por sua vez, o Cadastro no CAUFESP é ato obrigatório para a obtenção do Credenciamento. 
    
2 O acesso ao cadastro é disponibilizado no site da SABESP, no PORTAL DO FORNECEDOR, por meio do qual 

estão disponíveis serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos fornecedores. Poderá ainda ser utilizado, em 
horário comercial, os telefones: (11) 3388-6724 e 3388-6812. Neste Portal do Fornecedor encontra-se disponível 
o Manual de Acesso, na opção Novos Fornecedores. 

 
3 O Representante da empresa deve providenciar seu cadastro de Pessoa Física no site da SABESP. 
 
4 Se o licitante for pessoa jurídica, após o cadastro da pessoa física, deve solicitar à SABESP o vínculo com a(s) 

Pessoa(s) Jurídica(s) que deseja representar. O Representante poderá iniciar o processo de cadastro da Pessoa 
Jurídica, caso esta ainda não o possua.  

 
a) Para o processo de cadastro devem ser informados os dados básicos do interessado. Para participação de 

pessoa física: nome do representante, número de Cadastro de Pessoa Física – CPF, e-mail e endereço. Para 
participação de pessoa jurídica: razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
CNPJ, e-mail, endereço,  e segmentos de mercado onde atua, desde que autorizados pelos atos constitutivos ou 
suas alterações. 

 
5 Aprovado o vínculo a SABESP disponibilizará o documento “Solicitação de Credenciamento”, para participação 

em processos eletrônicos. A Solicitação de Credenciamento deve ser assinada pelo Diretor, Sócio ou Procurador 
da Sociedade, bem como pelo representante, com o respectivo reconhecimento de firmas. 

 
6 Caso haja alteração na indicação do representante legal, o Diretor/Sócio/Procurador da empresa credenciada 

deverá comunicar imediatamente tal alteração à SABESP. 
 
7 A "Solicitação de Credenciamento" deverá ser enviada/apresentada na SABESP, em tempo hábil para análise e 

desbloqueio/aprovação do credenciamento, na Av. do Estado, 561 - Ponte Pequena - São Paulo, Capital – Unidade 
I - Departamento de Gestão de Suprimentos – CSG/Cadastro, juntamente com o registro comercial, estatuto social 
ou contrato social em vigor devidamente autenticados (caso estes já não estejam em poder do CSG/Cadastro), no 
qual estejam expressos os poderes do(s) sócio (s) para responder pela sociedade. Não serão aceitos documentos 
encaminhados via fax ou sem as firmas reconhecidas. 

 
8 Após análise e aceitação da documentação pela SABESP, será habilitado o acesso ao ambiente Contratações 

Eletrônicas na INTERNET, sendo a senha de acesso equivalente à assinatura eletrônica do representante 
credenciado. 

 
9 Será admitido somente um representante por Licitante em cada certame, porém poderão ser credenciados mais 

de um representante por sociedade para representá-la nos mesmos. 
 
9 Cada representante somente poderá representar um único Licitante no mesmo certame. 
 
(i) Cada Licitante só poderá apresentar uma única Proposta. Verificando-se que qualquer Licitante, por intermédio de 

interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de uma Proposta, será feita a exclusão de todas essas 
Propostas, sujeitando-se, ainda, o Licitante às sanções cabíveis. 

 
10 O(s) sócio(s)/Procurador(es) da sociedade  credenciada responde integralmente pelas obrigações assumidas por 

seu representante legal, relacionadas no corpo da Solicitação de Credenciamento” e por eventual uso indevido da 
senha, até o momento da comunicação, conforme o item 5 anterior. 

 
11 Para participação em grupo (condomínio), deverá ser indicado um dos integrantes como representante do grupo, 

na qualidade de procurador dos demais, cujo mandato conterá poderes especiais para representá-los em todos os 
atos relativos ao certame inclusive subscrever a proposta em nome de todos, receber intimações e notificações, 
além de citações judiciais, bem como renunciar à interposição de recursos.  
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12 Para o Credenciamento de grupo deverá ser apresentada declaração dos integrantes especificando a proporção 
a que cada um dos participantes terá direito na compra do imóvel, caso seja o licitante vencedor.  
 

ACESSO à PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
11 O envio de Proposta e a participação na Sessão Pública dependerá da obtenção do Credenciamento nos termos 

apresentados anteriormente. 
 
12 O acesso ao sistema será permitido mediante cadastro de login e senha na página da SABESP www. 

sabesp.com.br no acesso fornecedores. 
 
 
ALÍNEA B – DECLARAÇÕES 
 
Na elaboração e apresentação das Declarações previstas nesta alínea, os Licitantes deverão observar as instruções aqui 
dispostas. 
 
As Propostas serão apresentadas no ambiente Contratações Eletrônicas. 
 
1- O Licitante deverá declarar via INTERNET, que não se encontra impedido de participar de procedimento licitatório 

ou de ser contratado pela SABESP, nos termos do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP: 
 

“Pela presente declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não nos enquadramos nas situações de 
impedimento de participar de procedimento licitatório ou de ser contratado pela SABESP, nos termos do artigo 
38 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da 
SABESP. “ 
 
“Declaramos que, quando na participação direta ou indireta em procedimentos licitatórios que envolvam obras e 
serviços de engenharia, não nos enquadramos nas situações de impedimento definidas nos termos do artigo 44 
da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da 
SABESP.”  
 
“Declaramos ainda que conhecemos as condições estabelecidas pela Política Institucional de Transações com 
Partes Relacionadas – PI0032 da Sabesp, disponível em www.sabesp.com.br, no acesso Investidores e pela 
declaração específica, que deverá ser entregue, caso sejamos vencedores e cujo modelo consta do Capítulo V 
deste edital.” 
 

2- O Licitante deverá declarar via INTERNET, que atende plenamente aos requisitos de habilitação, por meio da 
confirmação da “Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação”; e o conhecimento das 
condições estabelecidas pelo Código de Conduta e Integridade da SABESP; cujos teores estão a seguir 
apresentados: 

 
“Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 
exigidos neste Edital. ” 
 
“Declaramos, ainda, ter pleno conhecimento do Código de Conduta e Integridade vigente e submissão às 
condições nele estabelecidas, sob pena das sanções previstas pelo seu descumprimento. “ 

 
 
3) A SABESP, a seu critério, poderá proceder diligenciamento conforme o disposto nos itens 1 e 2 - Alínea G do 

Capítulo I, com o fito de obter confirmação do teor das declarações. 
 
a) Em caso de declaração falsa, garantido o direito prévio ao contraditório e a ampla defesa, aplicar-se-á a pena 

conforme a Alínea Disposições Finais – Capítulo III. 
 
4 - O Licitante deverá declarar via INTERNET que se encontra em situação regular na observância das vedações 

estabelecidas no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, proibição de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de catorze anos e que não se utiliza de mão de obra análoga à Trabalho Forçado ou 
Compulsório:  
“Declaramos sob as penas da lei, que nossa empresa encontra-se em situação regular, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.” 
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“Declaramos que não utilizamos mão de obra análoga à Trabalho Forçado ou Compulsório, em quaisquer de suas 
formas, em nossa cadeia produtiva. ” 

 
5 - O Licitante deverá declarar via INTERNET que, para a execução do(s) serviço(s) de engenharia, quando objeto do 

procedimento licitatório, somente utilizará produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 
nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão 
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de 
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA: 

 
“Declaramos, sob as penas da Lei, que para a execução do(s) serviço(s) de engenharia, quando objeto do 
procedimento licitatório, somente utilizaremos produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 
nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão 
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de 
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.” 
Declaramos ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá 
acarretar as sanções administrativas previstas, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas”. 
 

6 - O Licitante deverá declarar via INTERNET que não se encontra interditado por crimes ambientais nos termos do 
artigo 10 da Lei 9605/98: 
 
“Declaramos, sob as penas da lei, que não nos encontramos interditados por crimes ambientais nos termos do 
artigo 10 da Lei 9605/98”. 

 
7 - O Licitante deve declarar via INTERNET, por meio de seu Representante Legal, que conduz seus negócios de 

forma a coibir a prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, que atentem contra 
o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou quaisquer outras leis e 
regulamentos aplicáveis ao suborno ou corrupção. 

 
 “Nossa Empresa declara sob as penalidades cabíveis, que conduz seus negócios de forma a coibir a prática de 
atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro e contra princípios da administração pública. São atos lesivos: 
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a 
ele relacionada; 
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 
previstos em Lei; 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
IV – no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 
procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 
administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; ou 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; 
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em 
sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 
nacional. 
 
Declara ainda que, conhece a Lei norte-americana sobre Práticas de Corrupção no Exterior FCPA (Foreign Corrupt  
Practices Act), a qual a SABESP está sujeita.” 

 
8 - Declaração de Efetividade - a ser “CONFIRMADA” em TELA do ambiente Contratações Eletrônicas.  

O Licitante deverá declarar via INTERNET, a efetividade de sua proposta com o Edital por meio da confirmação da 
“Declaração de Efetividade”, cujo teor está a seguir apresentado: 
 
“Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa., nossa Proposta relativa ao certame em 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua 
preparação. 
 
Os preços ofertados são à vista e se referem à data de referência dos preços estabelecida no Edital. 
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Se nossa Proposta for aceita e considerada vencedora, concordamos, tacitamente, dentro do prazo estipulado pela 
SABESP, em assinar o Contrato.  
 
Declaramos que possuímos plena capacidade para a execução do contrato na forma licitada, que nossa Proposta 
está em estrita conformidade com as Especificações Técnicas estabelecidas no Edital; que os preços ofertados 
contemplam integralmente e sem ressalvas, as exigências estabelecidas pelo Edital. 
 
Declaramos ter pleno conhecimento do Edital; submissão às condições nele estabelecidas; conhecimento das(os) 
localidades/locais onde se desenvolverão os serviços; da natureza e do escopo dos mesmos; tendo ciência de 
todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução. 
 
Declaramos ainda que, a validade de nossa Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data limite para envio da 
Proposta.“ 

 
9 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
 

O Licitante deve declarar via INTERNET, por meio de seu Representante Legal, que sua proposta foi elaborada 
de maneira independente, no inteiro teor do modelo a seguir apresentado: 

 
“Declaramos, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(i) nossa proposta foi elaborada de maneira independente, e que o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(ii) a intenção de apresentar nossa proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(iii) não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta Licitação, quanto a participar ou não da referida licitação;  

(iv) o conteúdo de nossa proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

(v) o conteúdo de nossa proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer integrante da SABESP antes da abertura oficial das propostas; e  

(vi) que estamos plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração e que detemos plenos poderes e 
informações para firmá-la.” 

 
 
Nota: na participação em grupo (condomínio) as Declarações do seu Representante são válidas para todos os 

integrantes do grupo (condomínio). 
 
 
10 - O Licitante deve declarar via INTERNET, por meio de seu Representante Legal, o conhecimento da Lei nº 

13.709/2018 e das condições estabelecidas pela Política de Privacidade de Dados Pessoais da Sabesp, nos 
termos abaixo: 

 
“Declaramos o pleno conhecimento e atendimento da legislação, sanções cabíveis e demais critérios da Política 
de Privacidade de Dados Pessoais da Sabesp, bem como, que possuímos processos e mecanismos internos 
adequados ao tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709/2018. ” 

 
11- Proposta Comercial, conforme Alínea C adiante. 
 
12- Documentos de Habilitação, conforme Alínea D adiante. 
 
13- A SABESP, a seu critério, poderá proceder diligenciamento conforme o disposto nos itens 1 e 2, Alínea Diligências, 

Esclarecimentos Complementares e Saneamento de Falhas do Capítulo I, com o fito de obter confirmação do teor 
das declarações. 

 
 

ALÍNEA C – PROPOSTA COMERCIAL  
 

1. A Proposta Comercial é composta pelos seguintes documentos: 
 

a) Declaração de Efetividade conforme Alínea Declarações, deste Capítulo. 
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b) Planilha de Orçamento - campos a serem preenchidos e confirmados em TELA especifica no ambiente 
Contratações Eletrônicas.  

 
ATENÇÃO: As ofertas não poderão ser inferiores ao valor de mercado estabelecido: 
 

Imóvel 
(Lote) nº 

Localização Matrícula(s) 
nº 

Área  
(m2) 

Valor de 
Liquidação 

Forçada (R$) 
1 Rua Mamoré, 296, Bom Retiro, município de São Paulo, SP 16.142 1.660,60 3.982.000,00 
2 Rua Sebastião Pereira, lote 8, com Av. Hans Ossamu 

Suzuki, lote 7, Arujamérica, município de Arujá, SP 
26.169 e 
29.170 

590,00 410.000,00 

3 Rua Frediano Bianchi, 22, Vila Cesar, município de São 
José dos Campos, SP 

66.615 700,00 339.400,00 

4 Rua Antonio Bortoluzzi ao lado do nº 221, Centro, 
município de Álvares Machado, SP 

18.808 520,00 133.500,00 

5 Rua Manoel Quirino de Mattos, 1729, esquina com Rua 
Ângelo Bunioto, Sapopemba, município de São Paulo 

14.169 1.400,00 1.243.500,00 

 
b.1) DATA DE REFERÊNCIA DOS PREÇOS - Os preços ofertados serão à vista e deverão se referir à Data de 

Referência dos Preços correspondente ao primeiro dia do mês da realização da 1ª Sessão Pública. 
 
b.2)    As condições de pagamento são: 
 
 Sinal: 10% (dez por cento) do valor da proposta ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas após a homologação 

do licitante vencedor e o saldo remanescente a ser pago na(s) seguinte(s) condição(ões): 
 

 Pagamento à vista: o saldo remanescente deverá ser pago em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data 
limite prevista para o pagamento do sinal;  
 
OU 
 

 Pagamento parcelado: o saldo remanescente poderá ser pago em até 60 (sessenta) parcelas mensais, 
proporcionais, corrigidas e consecutivas, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 25 UFESPs (Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo), sendo a primeira delas com vencimento no dia 30 (trinta) do mês subsequente ao 
do pagamento do sinal. Sobre o pagamento parcelado incidirá juros de 1% ao mês (Tabela Price) e capitalização 
anual (IGP/DI), a partir da data do pagamento do sinal. 

 
(i) Há, ainda, a possibilidade de o adquirente realizar amortizações do saldo devedor e, quando o saldo devedor 

atualizado for igual a 1 (uma) prestação, a dívida deverá ser quitada. 
 
(ii) A quantidade de parcelas deverá ser informada pelo licitante detentor da melhor oferta, na fase de negociação. 
 
b.3)  Admite-se o uso de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ou carta de crédito para pagamento 

total ou parcial do saldo, após o recolhimento do sinal, desde que respeitadas as condições da Lei Federal nº 
8.036/1990. 

 
C -  Ofertas apresentadas em grupo 
 
c.1 - A proposta apresentada em grupo, obriga a todos os participantes, solidariamente, pelo pagamento do preço 

ofertado. 
 
2 - As propostas deverão consignar os preços em moeda corrente nacional na Data de Referência dos Preços, 

conforme Alínea – Proposta Comercial – Capítulo II, deste Edital. 
 
a) Os preços/valores, são à vista e deverão estar grafados em Reais – R$, com quatro casas decimais, para os fins 

de colocação da Proposta, sendo as duas últimas, zero, zero. Exemplo: 1.999.999,9500. 
 

 
ALÍNEA D – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
Consiste em um conjunto de documentos, relacionados a seguir nesta alínea D, que devem ser apresentados na sessão 
pública, via upload no próprio sistema eletrônico. 
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NOTA: A SABESP alerta que em cumprimento aos princípios da celeridade e da razoabilidade, é dever do Licitante estar 
com os documentos de habilitação à mão, para envio imediato, via upload ou por e-mail, ato contínuo da 
solicitação da Comissão Julgadora, sob pena de inabilitação desse Licitante. 

 
NOTA – LEI FEDERAL Nº 14.030, de 28/07/2020 – Em razão da conversão da MP 931/20 serão considerados os 

dispositivos da Lei nº 14.030/20, na análise dos Documentos de Habilitação, em especial, na comprovação da 
habilitação jurídica e da qualificação econômico-financeira. 

 
Os documentos a serem apresentados são: 
 
1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 
 
1A - Pessoa jurídica 
 
1.1 - registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; ou empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI. 
 
1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e registro comercial, no caso de 

sociedades limitadas, acompanhada das publicações exigidas dos referidos documentos pela Lei Federal 
n°6.404/1976, no caso de sociedades anônimas e de sociedades limitadas de grande porte. No caso de sociedade 
por ações, apresentar também documento de eleição de seus administradores; 

 
1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso de cooperativas, estar adequado à Lei Federal 
nº 12.690/12; 

 
1.4 - documentos que comprovem a representação do Licitante (eleição de diretores, nomeação de gerentes delegados, 

etc), com os devidos registros no Registro Público de Empresa Mercantil ou Cartório de Registro de Pessoas 
Jurídicas, considerando a natureza societária do Licitante. 

 
1.5 - Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não 

empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
 
1.6 - Microempresas e Empresas de Pequeno porte, conforme seu enquadramento, da seguinte forma:  
 
a) Sociedade Empresária ou Empresário Individual (MEI/EIRELI) – apresentar a certidão expedida pela Junta 

Comercial, nos termos do artigo 8° da IN 103, de 30/04/07, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, 
quando o Licitante for registrado em Junta Comercial. 

 
b) Sociedade Simples – apresentar a Certidão de Breve Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Cartório, quando o Licitante for registrado em Cartório de Registro 
de Pessoas Jurídicas. 

 
Cooperativas, Fundos de Investimentos, Entidades de Previdência Privada e Instituições Financeiras,  
 
1.7 no caso de sociedade cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o Certificado/Declaração de regularidade na Organização das Cooperativas do Estado 
de São Paulo ou em outra organização estadual de cooperativas, acompanhado dos documentos de eleição de 
seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial. 

 
1.8 no caso de fundo de investimento, os seguintes documentos: (a) comprovante de registro do fundo de 

investimento na CVM; (b) ato constitutivo com última alteração arquivada perante o órgão competente; (c) 
regulamento e alterações, se houver, devidamente registrados no cartório de títulos e documentos; (d) 
comprovante de registro do administrador e, se houver, do gestor do fundo de investimento perante a CVM; (e) 
prova de eleição dos representantes do administrador; (f) comprovação de que o fundo de investimento se encontra 
devidamente autorizado pelos seus cotistas a participar da licitação, por meio de autorização decorrente da política 
de investimento do fundo descrita em seu regulamento, e de que o seu administrador pode representá-lo em todos 
os atos e para todos os efeitos da licitação, assumindo, em nome do fundo de investimento, todas as obrigações 
e direitos que dela decorrerem; (g) certidão negativa de falência da administradora e gestora do fundo, expedida 
pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede da(s) mesma(s), com data de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à 
data da sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes; e (h) demonstração do administrador do fundo 
de que (i) há instrumentos particulares de compromisso de investimento firmados entre os cotistas e o fundo, nos 
termos do artigo 2º, parágrafo 5º da instrução CVM n.º 391, de 16 de julho de 2003, se o caso; ou, alternativamente, 
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(ii) apresentação de declaração do administrador do fundo de que há instrumentos particulares de compromisso 
de investimento firmados entre os cotistas e fundo, acompanhada de cópia do anúncio de encerramento. 

 
1.9 no caso de entidade aberta ou fechada de previdência complementar, deverá apresentar a ata que elegeu a 

administração em exercício, o regulamento em vigor, comprovante de autorização expressa e específica quanto à 
constituição e funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador 
competente, e declaração/certidão de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob 
liquidação ou intervenção da entidade reguladora. 

 
1.10 - Cartão de CNPJ emitido pela Receita Federal. 
 
1.11 - certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à 

dívida ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, com validade na data de assinatura do contrato. (Documento a ser confirmado online, 
junto ao Órgão Federal competente) 

 
 
1B - Pessoa física 
 
1.1 -  Cédula de Identidade; 
 
1.2 -  CPF – Cadastro de Pessoa Física; 
 
1.3 -  Comprovante de residência; 
 
1.4 - certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à 

dívida ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, com validade na data de assinatura do contrato. (Documento a ser confirmado online, 
junto ao Órgão Federal competente) 

 
NOTA 1: Caso o participante pessoa física seja casado, apresentar certidão de casamento, bem como os mesmo 
documentos solicitados do licitante. 
 
 
1C – Pessoa física ou jurídica estrangeira 
 
1.1 Observar documentos equivalentes do país de origem: 

 
a) Pessoa física: documentos de identificação - Registro Nacional de Estrangeiro (R.N.E), CPF - Cadastro de Pessoa 

Física. Caso o participante pessoa física seja casado, apresentar documento que comprove tal condição, bem 
como os mesmos documentos solicitados ao licitante. 

 
b) Pessoa jurídica: documentos comprobatórios de constituição da empresa, como estatutos e documentos 

constituintes, prova de constituição da diretoria em exercício, em se tratando de sociedade anônima ou por ações, 
devidamente publicada e arquivada em órgão próprio de seu país de origem, inclusive com poderes de 
representação legal da sociedade, ou documentação equivalente, sujeita à comprovação. 

 
1.2 Todos os documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados de tradução para o 

português (Brasil), realizada por órgão oficial competente. 
 

1D -  Participação em Grupo (Condomínio) 
  
1.1 -  Os integrantes isoladamente, quer pessoa física quer pessoa jurídica, deverão apresentar os correspondentes 

documentos estabelecidos pelos itens 1A, 1B e 1C anteriores. 
 
2- Instrumento público ou particular de procuração, estando subscrito por um dos integrantes na qualidade de 

procurador dos demais, com poderes especiais para representá-los em todos os atos relativos à Licitação, inclusive 
subscrever a proposta em nome de todos, receber intimações e notificações, além de citações judiciais, bem como 
renunciar à interposição de recursos. 
 

 
2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
2.1- Recibo de Caução, a título de adiantamento, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do 

imóvel: 
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Imóvel 

(Lote) nº 
Localização Valor de 

caução (R$) 

1 Rua Mamoré, 296, Bom Retiro, município de São Paulo, SP 199.100,00 

2 Rua Sebastião Pereira, lote 8, com Av. Hans Ossamu Suzuki, lote 
7, Arujamérica, município de Arujá, SP 20.500,00 

3 Rua Frediano Bianchi, 22, Vila Cesar, município de São José dos 
Campos, SP 16.970,00 

4 Rua Antonio Bortoluzzi ao lado do nº 221, Centro, município de 
Álvares Machado, SP 6.675,00 

5 Rua Manoel Quirino de Mattos, 1729, esquina com Rua Ângelo 
Bunioto, Sapopemba, município de São Paulo 62.175,00 

 
2.2 - A caução poderá ser realizada através de depósito bancário, transferência (TED) ou cheque administrativo nominal 

à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, CNPJ. nº 43.776.517/0001 
– 80, constando os dados da Alienação conforme quadro abaixo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ii) O referido depósito deverá ser efetuado e estar disponível na conta SABESP, preferencialmente, até o dia útil 

anterior à data estabelecida para a realização da sessão pública do Leilão. 
 
(iii) No caso de participação em grupo (condomínio), deverá constar no recibo de caução, o nome do procurador e/ou 

de todos os participantes do grupo. 
 

2.3 A não efetivação da caução resultará em inabilitação do licitante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUÇÃO DE PROPOSTA 
 

DESTINATÁRIO: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 
 

BANCO:  001 -  Banco do Brasil S/A. 
 

AGÊNCIA:  3070-8       CONTA:  156856-6 
 

DATA:  Até  __/__/21 (até o dia útil anterior à data estabelecida para a realização da sessão pública do 
Leilão) 
 
VALOR: R$  
 
LICITAÇÃO SABESP CSS 00.834/21 
 
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL –  ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO, ARUJÁ, 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ÁLVARES MACHADO – SP (5 LOTES). 
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CAPITULO III – PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 
 
ALÍNEA A – APRESENTAÇÃO DE LANCES OU PROPOSTAS 
 
1 - A sessão de processamento da Licitação SABESP será conduzida, via INTERNET, pela Comissão Julgadora, 

designada no Dossiê do processo. 
 
1.1 - Para a condução da sessão será utilizada ferramenta da tecnologia da informação que permite a condução pela 

Comissão Julgadora dos procedimentos durante a Sessão Pública. O sistema eletrônico utiliza recursos de 
criptografia e de autenticação para assegurar as condições adequadas de segurança em todas as etapas do 
certame. O sistema eletrônico espelha as regras do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP, 
reproduzindo os procedimentos, de modo sequencial, viabilizando o recebimento de Propostas, a realização da 
Sessão Pública, conferindo transparência, rapidez e segurança aos atos praticados. 

 
1.2 - Cumprido o Credenciamento, nos termos da Alínea A do Capítulo II deste Edital, enviadas as Propostas, por 

representante credenciado, até a data e hora limites e local estipulados no Texto de Publicação, a Comissão 
Julgadora dará início à Sessão Pública. 

 
1.3 - O sistema eletrônico somente permitirá apresentar uma única Proposta por Licitante.  
 
1.4 - Respeitado o período de apresentação de propostas, o sistema eletrônico permitirá sua substituição pelo Licitante. 

Não é possível o envio ou substituição de Propostas após a data e o horário limites estabelecidos, qualquer que 
seja a alegação.  

 
1.5 - Tendo em vista que a proposta deve ser apresentada na Planilha de Orçamento do certame, preenchida em TELA 

especifica do sistema eletrônico com o valor total da proposta e nunca com preços unitários dos serviços, o 
julgamento comercial recairá sempre sobre o valor total ofertado. 

 
1.6 - Após o horário limite fixado para envio das “Propostas”, nenhuma outra será recebida pela SABESP, não cabendo 

ao Licitante qualquer direito de reclamação. 
 
a) Todas as referências no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observam o horário de Brasília – DF e, dessa 

forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
b) A partir do horário previsto no Edital terá início a Sessão Pública da Licitação SABESP pela Comissão Julgadora, 

mediante senha pessoal e intransferível de acesso ao sistema eletrônico. 
 
1.7 - As “Propostas” serão abertas, em Sessão Pública, pela Comissão Julgadora nomeada pela SABESP, que deverá 

obrigatoriamente divulgar de imediato o conteúdo das “Propostas” na forma apresentada, sem, contudo, identificar 
os Licitantes. 

 
1.8 - É de responsabilidade exclusiva do Licitante a operação do sistema eletrônico, via “INTERNET”, donde se presume 

sua total capacidade para a realização das transações inerentes à Licitação SABESP. 
 
a) O Licitante será responsável por todas as transações efetuadas em seu nome, por meio de sua senha de acesso 

ao sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Declarações, Propostas e lances. 
 
b) Compete, ainda, ao Licitante acompanhar as operações do sistema informatizado durante a Sessão Pública, 

ficando responsável pelo ônus decorrente de perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema eletrônico ou por sua desconexão. 

 
c) Na hipótese de desconexão da Comissão Julgadora, por problemas técnicos ocorridos no site da SABESP, no 

decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos Licitantes para recepção 
dos lances, retomando a Comissão Julgadora, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

d) Na hipótese de desconexão por problemas técnicos ocorridos no site da SABESP, em qualquer etapa do certame, 
a Comissão Julgadora retomará o processo, decidindo sobre sua continuidade, sem prejuízo dos atos realizados. 

1.9 - Em quaisquer dos casos, quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão poderá ser 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos Licitantes, ou após a ciência de todos os 
Licitantes, a Comissão Julgadora dará prosseguimento a Sessão Pública. 

 
1.10 - Quando a desconexão persistir inviabilizando o prosseguimento do certame este estará automaticamente 

suspenso, contudo serão considerados válidos e aproveitáveis os atos até então praticados e registrados pelo 
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sistema eletrônico. A retomada dos trabalhos obedecerá a razoabilidade quanto a antecedência entre a 
comunicação expressa da SABESP e a data/horário para a retomada dos trabalhos do ponto a partir do qual a 
sessão foi paralisada. 

 
1.11–  A revelação da identidade dos autores das “Propostas” e lances somente ocorrerá quando da fase de habilitação, 

tanto para a Comissão Julgadora como para os Licitantes e demais observadores, exceto o Licitante detentor da 
“melhor oferta”, que será identificado para fins de negociação. 

 
(i) para o bom andamento dos trabalhos os Licitantes não deverão se identificar até que o sistema revele a identidade 

dos mesmos, porém, não se constituirá em motivo de desclassificação, a identificação de Licitante(s), que não 
ocasione prejuízo ao processo . 

 
 
ALÍNEA B – JULGAMENTO DE PROPOSTAS 
 
1 - A Comissão Julgadora não levará em conta qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
Licitantes. 

 
2 -  O julgamento comercial recairá sempre sobre o valor total ofertado. As propostas serão classificadas pela ordem 

decrescente dos valores totais, sendo considerada primeira colocada aquela que apresentar o maior valor. 
 
3 - No tempo regulamentar concedido pela Comissão Julgadora para a etapa de lances, prevalecendo o horário limite 

registrado pelo sistema, no painel e em mensagem registrada no “chat”, será dado início à etapa de apresentação 
de lances pelos Licitantes, que deverão ser formulados, por quaisquer dos Licitantes classificados, aleatoriamente, 
em valores totais distintos, crescentes e superiores ao último lance por ele ofertado e registrado no sistema, 
possibilitando a disputa em quaisquer classificações no certame. 

 
3.1 - Será permitido aos Licitantes detentores das ofertas selecionadas, apresentarem lances, somente via sistema 

eletrônico, de forma aleatória, sendo de domínio público o lance ofertado e o horário da oferta. Os lances devem 
ser cadastrados na parte superior do painel, segundo campo à esquerda, campo LANCE.  

 
3.2 - O passo mínimo admissível para os lances é:  
 

Lote 1:  R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) 
Lote 2:  R$ 2.000 (dois mil reais) 
Lote 3:  R$ 1.650,00 (hum mil, seiscentos e cinquenta reais) 
Lote 4:  R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) 
Lote 5:  R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) 
 

(i) Esse passo mínimo deverá incidir: a) em relação a maior oferta, caso o lance esteja disputando a maior oferta; ou 
b) em relação ao último lance ofertado ou proposta do próprio licitante, caso o lance esteja disputando as demais 
posições.  

 
3.3 - Caso o Licitante, na etapa de lances, oferte um valor incorreto, deverá admiti-lo publicamente através do sistema 

eletrônico, dentro do tempo estipulado para lances, solicitando seu cancelamento à Comissão Julgadora que 
decidirá motivadamente quanto a aceitação. 

 
3.4 - A Comissão Julgadora estipulará tempo regulamentar – totalmente controlado pelo sistema - para que os Licitantes 

detentores das propostas classificadas apresentem lances, de acordo com os comandos contidos no item 3 
anterior. 

 
3.5- Exceção feita ao estipulado no subitem 3.3 anterior, não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-

se o Licitante desistente às penalidades previstas no item 5 Alínea J deste Capítulo III. 
 
3.6 - Quando houver lance nos últimos cinco minutos do tempo regulamentar, o sistema automaticamente prorrogará 

esse tempo por cinco minutos adicionais, a partir do momento do referido lance, e caso ainda haja lance nessa 
prorrogação serão concedidos aos Licitantes mais cinco minutos, e assim sucessivamente, até que não mais sejam 
registrados quaisquer lances. 

a) O horário de prorrogação a ser considerado é aquele registrado no painel e em mensagem registrada no “chat”, 
período esse administrado, automaticamente, pelo Sistema. 
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b) Esse cálculo do tempo de prorrogação é impactado pelo critério de arredondamento de horário em nível de 
“segundos” e pelo tempo de processamento das informações demandado pelo Sistema. 

 
4 - Finalizada a etapa de lances constatado empate entre duas ou mais propostas na primeira colocação da 

classificação será promovida uma disputa final, onde os Licitantes poderão apresentar nova proposta fechada, 
em prazo estipulado e cujos valores serão tornados público de forma concomitante pela Comissão Julgadora. 

 
4.1-  Persistindo o empate a Comissão Julgadora realizará sorteio a fim de que se obtenha ordem de classificação para 

as propostas, o qual apresentará seu resultado oferecendo o formato do novo ordenamento, válido para todos os 
efeitos do procedimento licitatório. 

 
4.2- O(s) desempate(s) será(ão) realizado(s) em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada, assinada 

pelos membros da Comissão Julgadora e pelos Licitantes presentes que o desejarem.  
 
4.3- No momento oportuno este procedimento também será adotado para o desempate nas demais posições. 
 
5 - Declarada encerrada a etapa competitiva dos lances e ordenadas as Ofertas, a Comissão Julgadora procederá 

ao exame das mesmas. 
 
6 - A ausência, na Sessão Pública, do representante legal do Licitante que encaminhou sua Proposta, não resultará 

na sua desclassificação e terá sua Proposta julgada. Nesta hipótese apenas decairá do direito de interpor recurso 
administrativo. 

 
 
ALÍNEA C – VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS LANCES OU PROPOSTAS 
 
1 - Efetuado o julgamento dos lances ou propostas será verificada a efetividade dos mesmos, desclassificando-se 

aqueles que: 
 
(I) contenham vícios insanáveis; 
(II) apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a 

acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de 
tratamento isonômico entre os Licitantes. 

(III) consignarem ofertas inferiores ao valor mínimo total estipulado para cada um dos lotes. 
 

2-  A verificação de efetividade da proposta recairá exclusivamente em relação aos lances e propostas do primeiro 
classificado. 

 
3 -  As propostas serão classificadas pela ordem decrescente dos valores totais, sendo considerada primeira colocada 

aquela que apresentar o maior valor total em cada lote. 
 
4 - Caso não se realizem lances no tempo regulamentar, será verificada a compatibilidade entre a Proposta de “valor 

total ofertado” e o valor mínimo total estipulado nesse edital, aferindo-se sua efetividade.  
 
5-  Fica estipulado como oferta mínima o valor de mercado de: 
 

Imóvel 
(Lote) nº 

Localização Valor de 
caução (R$) 

1 Rua Mamoré, 296, Bom Retiro, município de São Paulo, SP 199.100,00 

2 Rua Sebastião Pereira, lote 8, com Av. Hans Ossamu Suzuki, lote 
7, Arujamérica, município de Arujá, SP 20.500,00 

3 Rua Frediano Bianchi, 22, Vila Cesar, município de São José dos 
Campos, SP 16.970,00 

4 Rua Antonio Bortoluzzi ao lado do nº 221, Centro, município de 
Álvares Machado, SP 6.675,00 

5 Rua Manoel Quirino de Mattos, 1729, esquina com Rua Ângelo 
Bunioto, Sapopemba, município de São Paulo 62.175,00 

 
6-  Se a oferta não atender as condições de efetividade, a Comissão Julgadora examinará a oferta subsequente, 

observada a ordem de classificação das Ofertas e as regras contidas em 4.1 e 4.2, da alínea B e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma Oferta que atenda ao Edital. 
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7 - Quando comparecer único Licitante ao certame, ou houver única Proposta válida, a Comissão Julgadora 
suspenderá a Sessão Pública e, após analisadas as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive 
quanto a preços, encaminhará o processo à autoridade superior, que proferirá decisão quanto ao prosseguimento 
do certame ou sua revogação. 

 
 
ALÍNEA D – NEGOCIAÇÃO 
 
1- Após a análise sobre a efetividade da proposta a Comissão Julgadora negociará condições mais vantajosas com 

o Licitante detentor da melhor proposta, observado o critério de julgamento definido.  
 

2- Na fase de negociação o licitante deverá informar as condições de pagamento, à vista ou parcelado. No caso de 
pagamento parcelado, deverá informar o número de parcelas.   

 
 

ALÍNEA E - HABILITAÇÃO  
 
Procedida a negociação a Comissão Julgadora passará à verificação da Documentação de Habilitação apresentada 
pelo Licitante detentor da melhor, para confirmação das suas condições de habilitação, com base no previsto neste Edital 
em seu Capítulo II, Alínea D, assegurado o direito ao Licitante de sanear falhas formais, apresentando documentação 
atualizada e/ou regularizada.  
 
Para tanto deverá enviá-lo(s) aos cuidados da Comissão Julgadora, a seu pedido ou por iniciativa do próprio Licitante, via 
upload disponibilizado pelo Sistema (Lei 9.800, de 26/05/99 que permite a utilização de sistema de transmissão de dados 
para a prática de atos processuais, aplicável por extensão aos processos administrativos).  
 
A Comissão Julgadora verificará a conformidade dos “Documentos de Habilitação” que tenham sido encaminhados via 
upload para produzir os efeitos necessários ao(s) esclarecimento(s)/correção(ões). Nessa hipótese de encaminhamento, 
o Licitante terá até o dia útil seguinte para o envio do documento original ou da cópia devidamente autenticada para a 
Unidade Responsável pela realização do certame. 
 
Em síntese, os Documentos de Habilitação serão examinados pela Comissão Julgadora, observados os seguintes 
critérios: 
 
1 - A Comissão Julgadora verificará a conformidade dos Documentos de Habilitação sendo permitido ao Licitante 

sanear falha(s) formal(is) relativa(s) aos Documentos de Habilitação, nesta fase. 
 
1.1 - Será admitido, para correção da(s) falha(s) formal(is), o encaminhamento de documento(s)/esclarecimento(s) por 

qualquer método, que venha a produzir o(s) efeito(s) necessário(s) ao(s) esclarecimento(s)/correção(ões). Nessa 
hipótese, o Licitante terá um prazo de até o dia útil seguinte à sessão, salvo se outro prazo for estabelecido pela 
SABESP, para o envio do documento original, ou da cópia devidamente autenticada,  

 
a) A documentação atualizada e/ou regularizada encaminhada pelo Licitante se prestará apenas ao atendimento das 

exigências definidas para este Procedimento Licitatório. 
 
1.2 -  Informações meramente declaratórias do Licitante, confirmadas por seu representante legal, serão consideradas 

suficientes para o efeito de habilitação, que serão devidamente registradas na Ata da Sessão Pública. 
 
1.3 - O desatendimento às exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do Licitante, desde que 

sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua Proposta, durante a 
realização da Sessão Pública. 

 
- A SABESP verificará, por ocasião da assinatura do contrato, a regularidade dos documentos apresentados pelo 

Licitante, mediante consulta pela INTERNET, da condição de inscrição do Licitante no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ e da sua Situação Cadastral junto à Receita Federal do Brasil e a Regularidade Fiscal do 
Licitante, junto à Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no que se refere `certidão 
negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da 
União, na INTERNET. 

 
3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o Licitante será habilitado e 

declarado vencedor do certame. 
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4 - Não será habilitado o Licitante que deixar de apresentar ou comprovar quaisquer dos documentos solicitados na 
alínea D – Documentos de Habilitação do Capítulo II, ou o fizer de maneira incompleta ou incorreta; respeitada a 
possibilidade de saneamento permitida nesta Alínea C. 

 
5 -  Se o Licitante detentor da oferta de maior valor total for declarado inabilitado, a Comissão Julgadora retomará a 

fase comercial e examinará a oferta subsequente, verificando sua efetividade e, em seguida, levando-a para 
negociação. Na sequência será processada a análise dos documentos de habilitação do Licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda ao Edital, sendo o respectivo 
Licitante Declarado Vencedor. 

 
6-  Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o Licitante será declarado vencedor. 
 
 
ALÍNEA F – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
1 - Declarado o vencedor, na Sessão Pública, qualquer Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação formal das razões do 
recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a contar a partir da ciência da respectiva interposição, sendo-lhes assegurada vista imediata 
do Dossiê, preferencialmente após o agendamento de data e horário com o responsável pelo procedimento 
licitatório, conforme consta no Texto de Publicação (Consultas e Informações Suplementares), deste Edital. 

 
1.1 - A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata. 
 
1.2 - Interposto o recurso a Comissão Julgadora deverá analisar e reconsiderar ou não o pleito, motivando e 

encaminhando à autoridade signatária do Edital, que proferirá a decisão.  
 
1.3 - A ausência de manifestação imediata do Licitante importará na decadência do direito de recurso, e no 

encaminhamento do processo à Autoridade Competente para adjudicação e homologação. 
 
1.4 As razões e as contrarrazões acima citadas deverão ser dirigidas à Comissão Julgadora e enviadas via sistema 

eletrônico, nos prazos previstos, para a Unidade Responsável pela realização do certame – Departamento de 
Licitações de Serviços – CSS, no endereço – www.sabesp.com.br no acesso fornecedores.  

 
2 - O recurso contra decisão da Comissão Julgadora terá efeito suspensivo. 
 
3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente da SABESP 

adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, determinando a contratação. 
 
5 - Após manifestação da Autoridade Competente, esgota-se a fase de recursos administrativos. 
 
 
ALÍNEA G – ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA 
 
1 - Da ata da Sessão Pública deverão constar todas as ocorrências do certame, em especial a classificação das 

Propostas, valores apresentados pelos licitantes; a indicação do Licitante vencedor. 
 
2 - O Dossiê do processo e os respectivos documentos que o constituem, encontra-se disponível, estando com vista 

franqueada aos interessados, em qualquer fase do processo. 
 
2.1 - Para maior conforto dos interessados e visando a operacionalidade do ato, o Licitante deverá marcar data e horário 

com o responsável pelo procedimento licitatório, conforme consta no Texto de Publicação (Consultas e 
Informações Suplementares), deste Edital. 

 
2.2 - Os documentos enviados à Comissão Julgadora via “upload” estarão disponíveis para “download” após a fase de 

habilitação e com vistas franqueadas a qualquer interessado no Dossiê do procedimento licitatório. 
 
3 Ao final, o sistema eletrônico disponibiliza o histórico de registro de propostas e lances, o resultado com a 

classificação, registro de negociação e o resultado final do certame com a indicação do vencedor ou se o mesmo 
foi considerado fracassado ou deserto. 
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a)  A Comissão Julgadora poderá, ainda, recomendar o encerramento do certame submetendo à Autoridade 
Competente a anulação ou revogação do processo.  

 
4 É dever da Comissão Julgadora rever seus atos, quando tomar ciência de fatos ou circunstância, motivadores da 

reforma da decisão, anterior ou posterior ao julgamento do certame. 
 
 
ALÍNEA H – ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
 
1 - Encerrada a fase de recursos administrativos a Comissão Julgadora recomendará a adjudicação do objeto 

do certame ao Licitante Vencedor, cabendo à autoridade competente a adjudicação e a homologação do processo. 
 
2 - O objeto desta Licitação será adjudicado ao Licitante detentor da Proposta 1ª classificada, na conformidade dos 

item 2 da Alínea B – Julgamento das Propostas, Alínea C – Verificação da Efetividade dos Lances e Propostas e 
Alínea E - Habilitação, pelas autoridades responsáveis pela homologação do processo. 

3 - É fator condicionante da homologação do processo licitatório, a apreciação e aprovação da cessão do uso de 
imóvel pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, nos termos da 
Deliberação ARSESP nº 31/2008, de 01 de dezembro de 2008. 

 
4 - Na eventualidade da cessão não vir a ser efetivada por desinteresse do Licitante Vencedor, a autoridade 

competente poderá adjudicar o imóvel, objeto desta Licitação, ao Licitante detentor da proposta classificada a 
seguir, segundo o disposto no item 2 da Alínea B e item 1 da Alínea L – Sanções para o caso de mora e/ou 
Inadimplemento, deste Capítulo e demais disposições do Edital, observadas as mesmas condições ofertadas pelo 
Licitante Vencedor. 

 
4.1 - Se houver mais de uma recusa poder-se-á adotar procedimento idêntico para os demais Licitantes obedecida a 

classificação final. 
 
5 -  A SABESP é reservado o direito de não adjudicar e homologar o objeto desta contratação, caso haja indícios de 

que o resultado deste processo licitatório não tenha sido competitivo. 
 
ALÍNEA I – PAGAMENTO 
 
1 - O Licitante vencedor deverá efetuar o pagamento do sinal no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas de 

sua ciência da homologação e adjudicação do objeto, através de notificação enviada ao endereço consignado na 
proposta.   

 
2 - O pagamento do saldo remanescente poderá ser à vista, em até 15 (quinze) dias corridos após o pagamento do 

sinal. 
 

OU em até 60 (sessenta) parcelas mensais, proporcionais, corrigidas e consecutivas, sendo a primeira delas com 
vencimento no dia 30 (trinta) do mês subsequente ao do pagamento do sinal. 

 
a)  A quantidade de parcelas deverá ser informada pelo licitante na fase de negociação e não poderá ser 

posteriormente alterada. 
 
(i) Na hipótese de pagamento parcelado, serão calculados e acrescidos ao saldo (diferença entre a oferta e o sinal 

pago) juros de 1% ao mês (Tabela Price) e capitalização anual (IGP/DI), a partir da data do pagamento do sinal. 
 
(ii) Há, ainda, a possibilidade de o adquirente realizar amortizações do saldo devedor e, quando o saldo devedor 

atualizado for igual a 1 (uma) prestação, a dívida deverá ser quitada. 
 

(iii) A proposta apresentada em grupo, obriga a todos os participantes, solidariamente, pelo pagamento do preço 
ofertado. 
 

b)  Admite-se o uso de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ou carta de crédito para 
pagamento total ou parcial do saldo, após o recolhimento do sinal, desde que respeitadas as condições da Lei 
Federal nº 8.036/1990. 

3 - Para efetivação do sinal e pagamento à vista do saldo remanescente, o valor ofertado poderá ser pago através de 
depósito bancário, transferência (TED), conta do Banco do Brasil S/A (Agência: 3070-8, Conta: 13007071-8) ou 
cheque administrativo nominal à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 
SABESP, CNPJ. nº 43.776.517/0001 – 80, constando os dados da Alienação. 

 
3.1-  No caso de parcelamento do saldo remanescente, o pagamento deverá ser realizado através de boleto bancário, 

que será emitido e encaminhado mensalmente pela SABESP ao licitante vencedor.  
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4 -  Ato contínuo dos pagamentos do sinal e do saldo remanescente (pagamento à vista), o Licitante vencedor deverá, 

obrigatoriamente, apresentar os recibos de pagamentos à CSS – Departamento de Licitações de Serviços, na 
Avenida do Estado, 561 – Unidade I - Ponte Pequena – São Paulo/Capital, aos cuidados de Claudia Bega, ou 
comunicar através de e-mail claudiabega@sabesp.com.br. 

   
5- O valor da caução será utilizado para composição do sinal previsto. 
 
6 -  Transcorridos 07 (sete) dias úteis da apresentação dos envelopes ou efetivado o sinal na forma estabelecida, o 

que primeiro ocorrer, será devolvida às demais Licitantes a caução, mediante recibo, sem atualização monetária, 
juros ou qualquer outro acréscimo. 

 
6.1 -  Em qualquer caso, o Licitante deverá solicitar por escrito, tal devolução, por intermédio do CSS – Departamento 

de Licitações de Serviços, para instrução e encaminhamento à FFT – Departamento de Análises Financeiras e 
Contratos, na Avenida do Estado, 561 – Unidade I – Ponte Pequena – SP – Capital. 

 
 
ALÍNEA J – CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ESCRITURA 
 
1 - A posse do imóvel será transferida ao adquirente mediante Termo de Transmissão de Posse de Imóvel ou Escritura 

Pública Definitiva de Venda e Compra, quando o pagamento se der à vista, após a confirmação do pagamento 
integral (sinal e principal) do valor do imóvel, em prazo não superior a 60 dias do pagamento; ou mediante 
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, quando o pagamento se der de forma parcelada, após 
a confirmação do pagamento do sinal, em prazo não superior a 60 dias do pagamento. 

 
a) - a critério da Sabesp, Termo de Transmissão de Posse de Imóvel  e o instrumento Particular de Promessa de Venda 

e Compra poderão ser formalizados por meio de assinatura eletrônica, com certificação digital (e-CPF). 
 
2 - A SABESP transferirá a propriedade mediante Escritura Pública Definitiva de Venda e Compra, após a confirmação 

do pagamento integral do valor (composto por sinal e saldo remanescente) pelo Licitante vencedor e assim que 
cumpridos os requisitos legais. 
 

a) O vencedor da licitação se obriga a comparecer, após comunicação da SABESP, ao Cartório de Notas designado 
e no prazo determinado pela SABESP, para o recebimento da escritura definitiva de Venda e Compra do Imóvel 
objeto do certame. 
 

2.1 - O ato de transmissão de posse do imóvel estará condicionado: 
 
(i)  à verificação da inscrição no CPF – Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

e de sua Situação Cadastral; 
(ii) à verificação da Regularidade da certidão negativa de débito – certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa 

de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com validade na data de 
assinatura do contrato. (Documento a ser confirmado online, junto ao Órgão Federal competente) 

(iii)  à verificação da regularidade em licitar e de contratar no âmbito do Governo do Estado de São Paulo, nos termos 
do art. 27 do Regulamento Interno de Licitação e Contratação da SABESP, ou declaradas inidôneas em quaisquer 
das esferas de Governo, nos termos do mesmo artigo, 

(iv) á consulta prévia ao Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN 
ESTADUAL. A existência de registro de negativação constituirá impedimento à celebração do contrato, nos termos 
do Decreto Estadual n° 53.455, de 19/09/2008; 

(v) à apresentação da Declaração de Existência de Partes Relacionadas – Fornecedores. 
 
3 - Caberá a SABESP a escolha do cartório que lavrará a escritura, ficando todas as despesas a cargo do adquirente 

– Licitante vencedor. 
 
4 -  A venda se fará ad corpus e no estado em que o imóvel se encontra, ficando vedado às partes reclamarem 

eventuais diferenças de áreas, abatimento ou ressarcimento do preço. A menção feita às áreas constitui mera 
reprodução das constantes da matrícula do Registro de Imóveis, Cadastro Municipal e planta de localização e 
croqui. 

 
5 - Serão de responsabilidade do adquirente todas as providências e despesas necessárias à transferência do imóvel 

objeto deste certame, tais como: tributos em geral, inclusive ITBI, foros, taxas, alvarás, certidões, escrituras, 
inclusive de eventual rerratificação, emolumentos cartorários, registros e averbações. 
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6 -  Os tributos imobiliários (impostos e taxas) incidentes e com vencimento até a data da efetiva transmissão da posse 
ao adquirente correrão por conta da SABESP. 

 
7 -  Correrá por conta do adquirente a regularização da documentação junto aos órgãos competentes e respectivos 

encargos, tais como, mas não exclusivamente: as despesas com a lavratura da escritura pública de venda e 
compra, bem como seu registro junto ao respectivo Cartório Imobiliário; inscrição cadastral, eventual divergência 
de áreas que vierem a ser apuradas “in loco” com os lançamentos fiscais ou no Registro de Imóveis e de alterações 
da denominação de logradouros, alterações do número do imóvel, edificação ou demolição de construções, 
remembramentos ou eventuais desdobros. 

 
8 -  Correrá por conta do Licitante vencedor todos os impostos, taxas e contas (água, energia elétrica, etc.) a partir da 

transmissão da posse do imóvel, assim como, eventuais providências de regularização cadastral do imóvel junto 
à prefeitura e/ou INCRA, que também ficará a cargo do comprador. 
 

a) Fica resguardado à SABESP o direito de transferir ao adquirente as contas de água e de esgoto, a partir da 
transferência da posse e independente de notificação ou aviso prévio, inclusive com a atualização de seu cadastro 
comercial. 

 
9 -  O Licitante assume integral responsabilidade pela mitigação ou solução de eventuais passivos ambientais do 

imóvel. 
 
a) Os licitantes poderão proceder, as suas expensas, vistorias, medições ou levantamento in loco e investigações 

específicas, com o objetivo de medir o imóvel, conhecer ou identificar eventual existência de passivos ambientais. 
 
10 - Sem prejuízo das sanções previstas na Alínea I deste Capítulo, a recusa do Licitante vencedor em efetuar o 

pagamento do valor consignado na proposta, na forma estabelecida no Capítulo II em sua Alínea A, item 2 (Preços 
e Condições de Pagamento) e item 3 (Ofertas Apresentadas em Grupo), facultará à SABESP convocar o segundo 
colocado para, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas contadas da convocação, pagar, nas mesmas 
condições, o preço oferecido pelo primeiro colocado. Na recusa do segundo, poderá ser convocado o terceiro e 
assim, sucessivamente, até o último. 

 
11 - Integrará a Escritura Pública Definitiva de Venda e Compra ou Instrumento Particular de Promessa de Venda e 

Compra o Termo de Ciência e de Notificação, conforme modelo 13, constante do Capítulo V, em observância à 
Resolução 03/2017, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
ALÍNEA K – SANÇÕES PARA O CASO DE MORA E/OU INADIMPLEMENTO 
 
1 -  A recusa do primeiro colocado em efetuar o pagamento do valor consignado na sua oferta final, na forma 

estabelecida neste Edital, implicará na automática desclassificação de sua proposta, sujeitando-o à perda do sinal, 
até o limite de 10% do valor da oferta, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no 
art. 157 do RILC.  

 
2 - A não efetivação da alienação por culpa do vencedor do certame, conforme disposto no item 1 acima, facultará à 

SABESP o direito de convocar o participante detentor da proposta classificada a seguir. Na recusa do segundo, 
poderá ser convocado o terceiro e assim, sucessivamente, até que seja obtida uma oferta válida.  

 
No caso de pagamento à vista: 
 
3 -  O atraso no pagamento das quantias estabelecidas na oferta do participante vencedor, conforme estabelecido, 

ensejará a incidência de atualização monetária, em conformidade com a variação “pró-rata die” do IGPM/FGV, dos 
dias em atraso, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento (quando não divulgado o índice 
IGPM/FGV, será adotado a última variação conhecida), juros de 0,33% ao dia e multa de 2%, sobre o valor devido.  

 
(i) Para o pagamento à vista do saldo remanescente, tal pendência deverá ser regularizada em até 10 dias 

consecutivos do vencimento previsto, incidindo sobre o valor devido as penalidades descritas no item 3 acima. 
Decorrido esse prazo, incidirá o vencedor nas mesmas sanções previstas no item 1 acima, perdendo todos os 
direitos com relação à compra efetuada independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial 
e/ou outra medida, seja de que natureza for, ficando o imóvel liberado para venda]. 
 

No caso de pagamento parcelado: 
 
3 -  O atraso no pagamento das quantias estabelecidas na oferta do participante vencedor, conforme estabelecido, 

ensejará a incidência de atualização monetária, em conformidade com a variação “pró-rata die” do IGPM/FGV, dos 
dias em atraso, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento (quando não divulgado o índice 
IGPM/FGV, será adotado a última variação conhecida), juros de 0,033% ao dia e multa de 2%, sobre o valor devido.  



sabesp
 

 

   

 

 
(i) Para o pagamento à vista do saldo remanescente, tal pendência deverá ser regularizada em até 10 dias 

consecutivos do vencimento previsto. Para o pagamento parcelado, tal pendência deverá ser regularizada até a 
data de vencimento da parcela subsequente. Decorrido esse prazo, incidirá o vencedor nas mesmas sanções 
previstas no item 1 acima, perdendo todos os direitos com relação à compra efetuada independentemente de 
qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial e/ou outra medida, seja de que natureza for, ficando o imóvel 
liberado para venda. 
 

(ii) Constatada a inadimplência, o CPI (Departamento de Gestão de Ativos Imobilizados) solicitará ao FFC 
(Departamento de Cobrança) a emissão de novo boleto com as devidas sanções, que substituirá o documento de 
cobrança vencido, encaminhado anteriormente. 

 
(iii) Nos casos de inadimplência de pagamento parcelado, a apuração de multa, atualização monetária e juros de mora, 

pela unidade da SABESP, dar-se-á da data de vencimento da parcela vencida e não paga até a data da solicitação 
para regularização. 
 

4 -  Se a proposta vencedora for de participantes em grupo, responderão todos os participantes solidariamente pelas 
sanções pecuniárias previstas nos itens 1 e 3 acima. 

 
ALÍNEA L – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
1 - As normas disciplinadoras deste certame serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 

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

 
2 - A publicidade dos atos pertinentes a este certame e passíveis de divulgação, bem como o resultado da presente 

Licitação serão divulgados no site da SABESP – www.sabesp.com.br no acesso fornecedores. 
 
3 - O extrato do termo do contrato será publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site da SABESP – 

www.sabesp.com.br no acesso fornecedores. 
 
4 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Julgadora, sempre de forma motivada. 
 
5 - A este procedimento licitatório aplicam-se as sanções cabíveis previstas nos arts. 193 e 245 do Regulamento 

Interno de Licitação e Contratação da SABESP, que não conflitem com a Alínea K - Sanções para o caso 
de mora e/ou Inadimplemento, deste Capítulo. 
 

5.1 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no site www.esancoes.sp.gov.br - link Sanções Administrativas 
e-Sanções ou www.bec.sp.gov.br, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.  

 
5.2 - Estará igualmente sujeito à advertência verbal e escrita o Licitante que comportar-se de forma a conturbar a Sessão 

Pública.  
 
a) as advertências poderão ser registradas no Cadastro Geral de Fornecedores da SABESP. 

 
6 -  Em especial sendo constatada falsidade na “Declaração de Elaboração Independente de Proposta”, a SABESP 

poderá requerer indenização pelos prejuízos a ela causados, observado o devido processo administrativo, sem 
prejuízo das sanções anteriormente previstas. 

 
7 - Após a instauração de processo administrativo, que observará sempre o devido processo legal e, apuradas as 

responsabilidades, poderão ser aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos 
previstos pela Lei nº 12.846/13, com vigência a partir de 28/01/2014; as sanções previstas no artigo 6º.
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
Diretoria de Gestão Corporativa – C 

Superintendência de Gestão Patrimonial – CP 
Departamento de Gestão de Ativos Imobilizados – CPI 

TERMO DE REFERÊNCIA CPI Nº 002/2021 
10/03/2021 

 
OBJETO:  Alienação de imóveis, numerados, relacionados e detalhados abaixo:  
 
Imóvel 

(Lote) nº 
Localização Matrícula(s) 

nº 
Área  
(m2) 

Valor de 
Liquidação 

Forçada (R$) 

1 Rua Mamoré, 296, Bom Retiro, município de São 
Paulo, SP 

16.142 1.660,60 3.982.000,00 

2 Rua Sebastião Pereira, lote 8, com Av. Hans Ossamu 
Suzuki, lote 7, Arujamérica, município de Arujá, SP 

26.169 e 
29.170 

590,00 410.000,00 

3 Rua Frediano Bianchi, 22, Vila Cesar, município de 
São José dos Campos, SP 

66.615 700,00 339.400,00 

4 Rua Antonio Bortoluzzi ao lado do nº 221, Centro, 
município de Álvares Machado, SP 

18.808 520,00 133.500,00 

5 Rua Manoel Quirino de Mattos, 1729, esquina com 
Rua Ângelo Bunioto, Sapopemba, município de São 

Paulo 

14.169 1.400,00 1.243.500,00 

  
1. DETALHAMENTO DO ESCOPO 

    

 IMÓVEL (LOTE) 1 
 
Alienação de imóvel objeto da matrícula no 16.142 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, 
com área total titulada de 1.660,60m² e área construída de 550,00 m², situado à Rua Mamoré, 296, Bom 
Retiro, município e comarca de São Paulo, SP. 
 
O imóvel possui inscrição cadastral nº 018.094.0019-8 na municipalidade de São Paulo. 
 

  

Localização do imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 
Fonte: Google Maps®. 

Imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 
Fonte: SABESP. 

 

 IMÓVEL (LOTE) 2 
 
Alienação de imóveis objeto das matrículas no 29.169 e 29.170 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Santa Isabel, com área total titulada de 590,00m², situados à Rua Sebastião Pereira, lote 8, com Av. 
Hans Ossamu Suzuki, lote 7, Arujamérica, município de Arujá, comarca de Santa Isabel, SP. 
 
Os imóveis possuem inscrições cadastrais nº NE11111411.000 e nº NE11111412.000 na municipalidade 
de Arujá. 
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
Diretoria de Gestão Corporativa – C 

Superintendência de Gestão Patrimonial – CP 
Departamento de Gestão de Ativos Imobilizados – CPI 

  
Localização do imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 

Fonte: Google Maps®. 
Imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 

Fonte: SABESP. 
 

 IMÓVEL (LOTE) 3 
 
Alienação de imóvel objeto da matrícula no 66.615 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José 
dos Campos, com área total titulada de 700,00m², situado à Rua Frediano Bianchi, 22, bairro Vila Cesar, 
município e comarca de São José dos Campos, SP. 
 
O imóvel possui inscrição cadastral nº 22.0032.0046.0000 na municipalidade de São José dos Campos. 
 

  
Localização do imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 

Fonte: Google Maps®. 
Imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 

Fonte: SABESP. 

    

 IMÓVEL (LOTE) 4 
 
Alienação de imóvel objeto da matrícula no 18.808 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Presidente Prudente - SP, com área total titulada de 520,00m², situado à Rua Antonio Bortoluzzi ao lado 
do nº 221, Centro, município de Álvares Machado e comarca de Presidente Prudente, SP. 
 
O imóvel possui inscrição cadastral nº 833694100-0 na municipalidade de Álvares Machado. 
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
Diretoria de Gestão Corporativa – C 

Superintendência de Gestão Patrimonial – CP 
Departamento de Gestão de Ativos Imobilizados – CPI 

  
Localização do imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 

Fonte: Google Maps®. 
Imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 

Fonte: SABESP. 
 

 IMÓVEL (LOTE) 5 
 
Alienação de imóvel objeto da matrícula no 14.169 do 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, 
SP, com área total titulada de 1.400,00m², situado à Rua Manoel Quirino de Mattos,1729, esquina com 
Rua Ângelo Bunioto, Sapopemba, município e comarca de São Paulo, SP. 
 
O imóvel possui inscrição cadastral nº 152.095.0001-1 na municipalidade de São Paulo. 
 

  
Localização do imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 

Fonte: Google Maps®. 
Imóvel em alienação (imagem ilustrativa). 

Fonte: SABESP. 

    

2. VALOR DE MERCADO E FORMAS DE PAGAMENTO 
 
Os licitantes apresentarão as propostas contendo o valor total à vista (“valor presente”) ofertado pelos 
objetos, que deve ser maior ou igual ao valor de liquidação forçada. 
 
O valor de liquidação forçada corresponde a aquele destinado a comercializar o bem em prazo inferior 
ao usual, conforme item 3.1.16 da Norma Técnica ABNT NBR 14.653-1:2019 – Avaliação de Bens. 
 

IMÓVEL (LOTE) 1 
 
Valor de mercado: R$ 3.982.000,00 (três milhões, novecentos e oitenta e dois mil reais). 
 

 IMÓVEL (LOTE) 2 
 
Valor de mercado: R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). 
 

 IMÓVEL (LOTE) 3 
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
Diretoria de Gestão Corporativa – C 

Superintendência de Gestão Patrimonial – CP 
Departamento de Gestão de Ativos Imobilizados – CPI 

Valor de mercado: R$ 339.400,00 (trezentos e trinta e nove mil e quatrocentos reais). 
 

 IMÓVEL (LOTE) 4 
 
Valor de mercado: R$ 133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais). 
 

 IMÓVEL (LOTE) 5 
 
Valor de mercado: R$ 1.243.500,00 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil e quinhentos reais). 
 
Será considerado vencedor o licitante que apresentar o maior valor para cada imóvel/lote.  
 
O sinal corresponde a no mínimo 10% do valor da oferta vencedora e deverá ser pago em até 24h após 
a homologação do licitante vencedor. Não há incidência de juros e correção monetária sobre o valor do 
sinal. O pagamento do saldo (diferença entre a oferta e o sinal pago) poderá ser feito à vista ou 
parcelado.  
 
Admite-se o uso de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ou carta de crédito 
para pagamento total ou parcial do saldo, após o recolhimento do sinal, desde que respeitadas as 
condições da Lei Federal nº 8.036/1990. 
 
a) PAGAMENTO À VISTA 

 
O saldo deverá ser pago em até 15 dias corridos após o pagamento do sinal; ou 
 
b) PAGAMENTO PARCELADO 
 
O saldo deverá ser pago em até 60 (sessenta) parcelas mensais sucessivas, desde que o valor de cada 
parcela não seja inferior a 25 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), sendo a primeira delas 
com vencimento no dia 30 (trinta) do mês subsequente ao do pagamento do sinal. A quantidade de 
parcelas deverá ser informada pelo licitante detentor da melhor oferta na fase de negociação e não 
poderá ser posteriormente alterada. 
 
Nesta condição, serão calculados e acrescidos ao saldo juros de 1% ao mês (Tabela Price) e 
capitalização anual (IGP/DI, e com a reserva de domínio do imóvel até a completa adimplência do 
comprador ou com previsão de garantia hipotecária. 
 
Há, ainda, a possibilidade de o adquirente realizar amortizações do saldo devedor e, quando o saldo 
devedor atualizado for igual a 1 (uma) prestação, a dívida deverá ser quitada. 

 
3. CONDIÇÕES GERAIS DOS IMÓVEIS 
 
A venda se fará ad corpus e no estado em que os imóveis se encontram, ficando vedado às partes 
reclamarem eventuais diferenças de áreas, abatimento ou ressarcimento do preço. A menção feita às 
áreas constitui mera reprodução das constantes das matrículas do Registro de Imóveis e Cadastro 
Municipal e plantas de localização e croqui. 
 
O adquirente também assume integral responsabilidade por passivos ambientais nos imóveis e por sua 
mitigação ou solução, bem como providenciar o eventual desdobro dos imóveis em alienação e seus 
respectivos cadastramentos fiscais. 
 
Os licitantes poderão proceder, as suas expensas, a vistorias e investigações específicas com o objetivo 
de medir e de conhecer os imóveis ou identificar eventual existência de passivos ambientais. 

  
a) TRANSFERÊNCIA DA POSSE E DO DOMÍNIO 
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
Diretoria de Gestão Corporativa – C 

Superintendência de Gestão Patrimonial – CP 
Departamento de Gestão de Ativos Imobilizados – CPI 

A posse do imóvel será transferida ao adquirente mediante Termo de Transmissão de Posse de Imóvel 
ou Escritura Pública Definitiva de Venda e Compra, quando o pagamento se der à vista, após a 
confirmação do pagamento integral (sinal e principal) do valor do imóvel, em prazo não superior a 60 
dias do pagamento; ou mediante Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra, quando o 
pagamento se der de forma parcelada, após a confirmação do pagamento do sinal, em prazo não 
superior a 60 dias do pagamento. 
 
A Escritura Definitiva Pública de Venda e Compra será lavrada após o pagamento integral do valor pelo 
adquirente e assim que cumpridos os requisitos legais. 
 
O adquirente do imóvel se obriga a comparecer oportunamente no Cartório de Notas designado e dentro 
do prazo estabelecido pela SABESP para o recebimento da escritura definitiva de Venda e Compra do 
Imóvel adquirido. 

 
b) PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS 

 
Os tributos imobiliários (impostos e taxas) incidentes sobre os imóveis objeto da alienação e com 
vencimento até a data da efetiva transmissão da posse ao adquirente correrão por conta da SABESP. 
 
Correrão por conta do adquirente a regularização da documentação junto aos órgãos competentes e 
respectivos encargos, tais como, mas não exclusivamente: as despesas com a lavratura da Escritura 
Pública de Venda e Compra, bem como seu registro junto ao respectivo Cartório de Registo de Imóveis; 
inscrição cadastral, eventual divergência de áreas que vierem a ser apuradas in loco com os 
lançamentos fiscais ou no Registro de Imóveis e de alterações da denominação de logradouros, 
alterações dos números dos imóveis, edificação ou demolição de construções, remembramentos ou 
eventuais desdobros. 
 
Correrão ainda por conta exclusiva do adquirente todos os impostos, taxas e contas (água, energia 
elétrica, etc) a partir da transmissão da posse dos imóveis, assim como eventuais providências de 
regularização cadastral do imóvel junto à Prefeitura e/ou INCRA. 
 
Fica resguardado à SABESP o direito de transferir ao adquirente as contas de água e de esgoto, a partir 
da transferência da posse e independente de notificação ou aviso prévio, inclusive com a atualização de 
seu cadastro comercial. 

 
4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS IMÓVEIS 
 

 IMÓVEL (LOTE) 1 
 

Não há. 
 

 IMÓVEL (LOTE) 2 
 
Não há. 

 

 IMÓVEL (LOTE) 3 
 

Não há. 
 

 IMÓVEL (LOTE) 4 

 
O imóvel contém algumas tubulações de pequeno porte enterradas no seu interior, sendo que sua 
eventual retirada ficará a cargo do adquirente. 
 

 IMÓVEL (LOTE) 5 
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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
Diretoria de Gestão Corporativa – C 

Superintendência de Gestão Patrimonial – CP 
Departamento de Gestão de Ativos Imobilizados – CPI 

O imóvel é lindeiro ao Ribeirão das Pedras e, de acordo com o art.° 4 da Lei Federal nº 12.651/2012, 
comumente denominada Código Florestal, deve-se respeitar determinadas características da faixa de 
preservação permanente. 

 
5. ANEXOS 
 

 IMÓVEL (LOTE) 1 
 

 Certidão da matrícula no 16.142 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, SP; 
 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários; 
 Planta Cadastral Sabesp.  
 

 IMÓVEL (LOTE) 2 
 

 Certidões das matrículas nº 29.169 e 29.170 do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Isabel, SP; 
 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários; 
 Planta Cadastral Sabesp. 
 

 IMÓVEL (LOTE) 3 

 
 Certidão da matrícula nº 66.615 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos, SP; 
 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários; 
 Planta Cadastral Sabesp. 

 

 IMÓVEL (LOTE) 4 
 

 Certidão da matrícula no 18.808 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente 
Prudente, SP; 

 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários; 
 Planta Cadastral Sabesp. 

 

 IMÓVEL (LOTE) 5 
 

 Certidão da matrícula no 14.169 do 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, SP; 
 Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários; 
 Planta Cadastral Sabesp. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA  CENTRO  ARUJA  SP

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda

INVALIDARÁ

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS
Número 78164

                          CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos
existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o imóvel abaixo descrito, encontra-se quite com o
Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas.

Inscrição:

Número:

2211 este documento.

Data Emissão:11/05/2021

11/11/2021DataData Geração: 11/05/2021

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que
venham a ser apurados.

NE11111411.000     IdFisico 2211     Situação: Ativo
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST DE SÃO PAULO - SABESP - Crc 25294

07403-000 - AV HANS OSSAMU SUZUKI, 0       Lei nº 339/74 14/10/1974
ARUJAMERICA            Quadra: 013             Lote: 007
07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 78
REGIÃO CENTRAL        Cidade  ARUJÁ        Estado   SP

Inscrição
Proprietário

Compromissário
Local do Imóvel

Bairro/Loteamento
Endereço Entrega

Bairro

4918/2021

http://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br:8080/tbw/loginWeb.jsp?execobj=ServicosWebSite

Márcia Isabel Barbosa Neves

Chefe da Dívida Ativa

Empreendimento
Prédio



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA  CENTRO  ARUJA  SP

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda

INVALIDARÁ

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser
verificada na seguinte página da Internet:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS
Número 77963

                          CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos
existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o imóvel abaixo descrito, encontra-se quite com o
Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas.

Inscrição:

Número:

2212 este documento.

Data Emissão:11/05/2021

03/11/2021DataData Geração:

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que
venham a ser apurados.

Inscrição
Proprietário

Compromissário
Local do Imóvel

Bairro/Loteamento
Endereço Entrega

Bairro

4717/2021

Márcia Isabel Barbosa Neves

Chefe da Dívida Ativa

Empreendimento
Prédio
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CAPÍTULO V – MODELOS 
 
 
 
 
 
 

Modelos a serem apresentados na Sessão Pública 
 
Modelo - INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO 
 
 
Modelos de recibos apresentados pela SABESP quando do depósito de sinal, saldo remanescente e devolução 
de caução: 
 

Modelo  - RECIBO DE SINAL 
   
Modelo  - RECIBO DO SALDO REMANESCENTE 
   
Modelo  - RECIBO DE DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO 
   

 
 
Modelos de formalização de transferência do imóvel pela SABESP ao adquirente: 
 

Modelo  - MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL 
   
Modelo  - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (ANEXO LC-01) 
   
Modelo  - TERMO DE TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL 

[Somente o quando o pagamento se der de forma à vista, conforme estipulado no Edital.] 
   
Modelo - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA 

[Somente o quando o pagamento se der de forma parcelada, conforme estipulado no Edital.] 
   
Modelo  DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARTES RELACIONADAS - FORNECEDORES 
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Modelo 
 

 
INSTRUMENTO PÚBLICO / PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 
 

 
 

SAIBAM quantos este instrumento público/particular de procuração bastante virem que, no ano 
______________________________, nesta cidade e comarca de ______________________________, em cartório, 
perante mim, compareceu como outorgante: ________________________, portador (a) do RG n.º __________________, 
inscrito no CPF n.º ______________________, (nacionalidade, estado civil e profissão), domiciliado 
____________________ o (a) presente reconhecido (a) como sendo o (a) próprio (a) de que trato face aos documentos 
de identificação acima citados e a mim ora exibidos nos originais, do que dou fé. E pela outorgante me foi dito que por 
este instrumento público/particular e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador (a) 
_____________________________portador (a) do RG n.º ____________, inscrito no CPF n.º ____________________, 
(nacionalidade, estado civil e profissão), domiciliado _____________________________________ ao qual confere os 
mais amplos e gerais poderes para o fim especial de, em nome do (a) outorgante, participar da LICITAÇÃO SABESP CSS 
____/__ –[OBJETO], critério de julgamento “MAIOR OFERTA DE PREÇO”, podendo retirar pastas e editais, apresentar 
e retirar documentos exigidos na referida licitação, prestar declarações, fazer acordos, firmar compromissos, assinar 
propostas e orçamentos para licitações, requerer, peticionar, caucionar, retirar cauções, impugnar, apresentar recursos, 
apelação e acompanhamentos até final liquidação, bem como, renunciar ao direito de recorrer das decisões da Comissão 
Julgadora; enfim, praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato.  
 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



sabesp
 

 

   

 

 
Modelo  

 
RECIBO DE SINAL 

 
 

 
Recebemos de ____________________ [CNPJ/CPF ________________] [RG ________________] [estabelecida] 
[residente e domiciliado] na Rua __________________________, Cidade, Estado, a importância de R$ ____________ 
(________________________), através do depósito bancário (identificação), transferência (TED) ou cheque 
administrativo ________ Banco _____________, a título de sinal (ou de complemento do sinal), correspondente a ___% 
[no mínimo, 10% (dez por cento)] do lance vencedor de R$ ________________ (_________________), pela aquisição 
do imóvel objeto da LICITAÇÃO SABESP CSS _____/__ - [OBJETO). 
 
A quitação será dada automaticamente com a compensação do cheque acima aludido. 
 
 
Fica esclarecido que a formalização da presente alienação será feita, oportunamente, após o pagamento integral do preço 
resultando na lavratura da Escritura de Venda e Compra de Imóvel. 
 
 

___________, __ de ___________ de ______ 
 
 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP 
 
 
Obs.: Tratando-se de participação em grupo, após o texto: “objeto da LICITAÇÃO SABESP CSS _____/__ - [OBJETO)” 
acrescentar: , cujos adquirentes são: 
 
________________________, CNPJ/CPF _____________, RG___________; 
 
________________________, CNPJ/CPF _____________, RG __________; 
 
 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
Modelo  
 

 
RECIBO DO SALDO REMANESCENTE 

 
 

Recebemos de _______________________ (qualificação completa, endereço), a importância de R$ 
________________,__ (por extenso), através do depósito bancário (identificação), transferência (TED) ou cheque(s) 
administrativo(s) ________________________, sacado contra o Banco ____________________, correspondente ao 
saldo remanescente devido pela aquisição do imóvel designado, objeto da LICITAÇÃO SABESP CSS _____/__ - 
(OBJETO). 
 
A quitação será automática, dada com a compensação do depósito bancário (identificação), transferência (TED) ou 
cheque(s) administrativo(s) acima aludido(s). 
 
Fica esclarecido que a formalização da presente alienação será feita, oportunamente, através de Escritura de Venda e 
Compra de Imóvel. 
 

___________, __ de ___________ de ______ 
 
 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP 
 
 
Obs.: Tratando-se de participação em grupo, após o texto: “objeto da LICITAÇÃO SABESP CSS _____/__ - [OBJETO)” 
acrescentar: , cujos adquirentes são: 
 
________________________, CNPJ/CPF _____________, RG___________; 
 
________________________, CNPJ/CPF _____________, RG __________; 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Modelo  
 

 
RECIBO DE DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO 

 
 
 

Recebi(emos) da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP o valor de 
R$_____________,__ (por extenso),  dado em caução de, aproximadamente, 5% (cinco por cento) do valor de avaliação, 
pela participação na LICITAÇÃO SABESP CSS _____/__ - (OBJETO). 
 
 
 

___________, __ de ___________ de ______ 
 
 
 

NOME:_______________________________________________ 
 

RG: _________________________________________________ 
 

   CPF/CNPJ:____________________________________________ 
 

ASSINATURA:_________________________________________ 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Modelo  

 
MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL 

 
   

S A I B A M todos quantos esta pública escritura virem, que aos ______ dias do mês de __________, do ano de 20__, 
[nesta] cidade e comarca da [Capital], Estado de São Paulo, em meu Cartório, perante mim, Escrevente designado para 
a lavratura desta, compareceram as partes entre si, justas e contratadas, a saber, de um lado, como OUTORGANTE 
VENDEDORA, COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, empresa com 
sede social na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Costa Carvalho nº 300, constituída em conformidade com o disposto 
na Lei nº 119 de 29 de junho de 1.973, com seus atos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo, sob nº 522.697/73, exercendo funções delegadas de Poder Público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº 43.776.517/0001-80, neste ato devidamente representada por seus procuradores, (NOME, 
QUALIFICAÇÃO, REFERÊNCIA AO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO), devidamente autorizados nos termos de 
seus Estatutos Sociais, autorizados a promover a venda deste imóvel, conforme documentos reunidos no 0417/077-A e, 
de outro lado como OUTORGADO COMPRADOR: (NOME, QUALIFICAÇÃO COMPLETA E DEMAIS DADOS 
PERTINENTES), daqui por diante denominado simplesmente OUTORGADO COMPRADOR. Os presentes conhecidos 
entre si e reconhecidos como os próprios, por mim identificados consoante os documentos de identidade referidos e ora 
exibidos do que dou fé. (Então, perante mim, Escrevente, pelas partes, na forma em que vem representada, me foi dito o 
seguinte:  
 
A) A OUTORGANTE VENDEDORA é senhora, única e legítima possuidora, completamente livre e desembaraçada de 
quaisquer ônus, dúvidas, dívidas, encargos, inclusive hipotecas legais ou convencionais, impostos e taxas federais, 
estaduais e municipais, bem como de ações reais e/ou pessoais do seguinte imóvel: O imóvel objeto da matrícula nº 
XXXXXX do XX Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de XXXXXXXXXXXXXXX – Estado XXXXXXXXXXX, possui 
área de terreno titulada de 999999m², DATA ............. de ................ de ........... – Um terreno situado nesta cidade (...). 
Referido imóvel possui inscrição cadastral nº 999999999999999 na municipalidade de XXXXXXXXXXX, tendo o valor 
venal de R$__________,00 (valor por extenso), para este exercício do ano 20____.  
 
B) Que, o imóvel supra descrito foi havido mediante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. O imóvel está matriculado em 
nome da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, desde 
XXXXXXXXXXXXX, conforme matrícula nº XXXXXX, do XXº Cartório de Registro de Imóveis - Comarca de XXXXXXXXXX 
– Estado de XXXXXXXXXX, dá qual foi apresentada certidão atualizada de ___/___/_____, que ficará arquivada nestas 
notas em pasta própria nº_______, sob nº __________.  
 
C) Que a ora OUTORGANTE VENDEDORA devidamente autorizada a efetivar a venda do imóvel supra descrito, através 
da LICITAÇÃO SABESP CSS ____/__, conforme Edital publicado no dia ___/___/____ no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e nos dias ________e ________ no jornal ________________, tendo sido vencedor(es) da Concorrência o(s) ora 
OUTORGADO(s) COMPRADORE(s). 
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D) Que, tendo o(s) OUTORGADO(s) COMPRADORE(s) apresentado proposta vencedora na LICITAÇÃO SABESP CSS  
____/__, pela presente escritura e na melhor forma de direito, mediante o preço certo e ajustado de R$ ______________ 
(.......................) quantia superior à avaliação elaborada, e correspondente ao valor da proposta vencedora na 
Concorrência retro referida, preço este, pago da seguinte forma: R$ 00.000,00 (................................ reais), referente a 
depósito de caução, realizado através de boleto bancário, em data de ___/___/____, junto ao Banco do Brasil.; R$ 
00.000,00 (............................. reais), referente a título de sinal e princípio de pagamento, realizado através de boleto 
bancário, em data de ___/___/_____, junto ao Banco do Brasil. e, concretizando a integralização do pagamento o valor 
de R$ 00.000,00 (...........................), também efetuado junto ao Banco do Brasil., através de boleto bancário, datado de 
___/____/____, que neste ato a OUTORGANTE VENDEDORA confessa e declara haver recebido do(s) ora 
OUTORGADO(s) COMPRADOR(ES), valor do qual dá plena, rasa, geral e irrevogável quitação, de paga e satisfeita, para 
não mais repetir, no presente ou no futuro, a qualquer título e, vende, como de fato vendido tem ao OUTORGADO 
COMPRADOR o imóvel retro descrito e caracterizado, cedendo e transmitindo-lhe desde já toda posse, domínio, direitos 
e ação para que dele o(s) OUTORGADO(s) COMPRADOR(ES) possa usar, gozar e livremente dispor como bem e melhor 
lhe convier, obrigando-se ela, OUTORGANTE VENDEDORA, por si e por seus sucessores, a fazer a presente venda 
sempre boa, firme e valiosa e a responder pela evicção de direito, na forma da lei. 
 
E) Que, as partes contratantes ajustam expressamente, que todos os impostos, taxas, multas e demais encargos que 
recaem ou vierem a recair sobre o imóvel adquirido, serão pagos pelo(s) OUTORGADO(s) COMPRADOR(ES),  nas 
épocas próprias. 
 
F) Esta venda está vinculada às disposições contidas no Edital da LICITAÇÃO SABESP CSS _____/__ - (OBJETO), na 
Lei nº 8.666, de 21/06/93 com as alterações introduzidas pela Lei nº 8883, de 08/06/94, Lei nº 9.648, de 27/05/98 e Lei n° 
9854, de 27/10/99; e a Lei nº 6544, de 21/11/89, complementada pelo Decreto Estadual n° 31.299, de 19/03/90 e alterada 
pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008, no que não conflitar com as disposições do diploma federal na conformidade 
da publicação do Diário Oficial do Estado de 13/08/93 - Seção I 103 (152) da Procuradoria Geral do Estado inclui-se a Lei 
nº 13.303/16 de 30/06/16.  
 
G) Pelo(s) OUTORGADO(s) COMPRADOR(ES), me foi dito, que aceitam esta escritura em seus expressos termos e que 
a ele(s) cabe o pagamento de todas as despesas pertinentes à transferência da propriedade do imóvel, especialmente às 
relativas à presente escritura, ao imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos (ITBI), que se 
compromete(m) e se obriga(m) a recolher, bem como aos registros, averbações, expedição de traslados e certidões, 
eventuais aditivos, rerratificações, custas, emolumentos, e quaisquer tributos.  
Cláusula Especial de Venda: A venda se fará ad corpus e no estado em que o imóvel se encontra, ficando vedado às 
partes reclamarem eventuais diferenças de áreas, abatimentos ou ressarcimento do preço. A menção feita à área deve 
ser entendida como sendo meramente enunciativa e repetitiva das constantes da matrícula do registro de Imóveis.  
 
H) O(S) OUTORGADO(S) COMPRADOR(ES) se comprometem a providenciar o registro da presente escritura no 
competente Cartório de Registro de Imóveis bem como, a providenciar as alterações cadastrais necessárias junto a 
respectiva Prefeitura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data desta escritura.  
DAS DECLARAÇÕES FINAIS: 
I) declaram sob pena de responsabilidade civil e penal, que não existem quaisquer ações reais ou pessoais 
reipersecutórias, bem como ônus reais sobre o imóvel objeto da presente; 
II) declaram que têm pleno conhecimento da Lei nº 7.433/85, regulamentada pelo Decreto nº 93.240/86, dispensando, 
expressamente, as demais certidões por ela exigidas;  
III) autorizam o Sr. Oficial do Serviço de Registro de Imóveis competente, a proceder a todos os registros e averbações 
necessários. - A OUTORGANTE VENDEDORA, apresentou a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros - nº ........................................., expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, em ___/___/20___, extraída pela Internet, com validade até 
____/____/20___, a qual fica arquivada nestas notas, na pasta nº......., sob nº .........., e a Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nº ......................................., 
emitida em ___/___/20___, válida até ___/___/20___, a qual fica arquivada nestas notas na pasta própria nº ........, sob nº 
.......... - Que as partes elegem de comum acordo o Foro da comarca da situação do imóvel, como o competente para 
dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas da presente, com renúncia expressa aos demais, por mais privilegiados 
que sejam.  - Os impostos de transmissão de bens imóveis (ITBI) devidos nesta escritura no valor total de R$ 0.000,00, 
foram recolhidos nesta data, conforme guias autenticadas mecanicamente pela agência bancária autorizada, (números 
da transação xxxxxxxxxx), sendo que uma via da guia fica arquivada nestas Notas, em pasta própria e as outras 
acompanharão o primeiro traslado desta. Emitida a DOI (.......), à Receita Federal. - E, de como assim o disseram e 
pediram, do que dou fé, lavrei-lhes esta escritura, que lhes sendo lida, acharam-na em tudo conforme, outorgaram, 
aceitaram e assinam, do que de tudo, eu Escrevente, dou fé.   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Modelo  

 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (ANEXO LC-01) 
 

 
Na qualidade de Vendedor e Comprador, respectivamente, cientes do seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do 
Estado, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos 
da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e 
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
VENDEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP 
COMPRADOR: _____________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 
OBJETO: ___________________________________________________________ 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 

sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá 
pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: (Considera-se como a data da celebração deste Termo, a data da última assinatura dos representantes 

das partes) 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
Pela contratada: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
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CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: (NÃO SE APLICA À SABESP) 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 
É parte integrante deste Termo de Ciência e de Notificação as Declarações de Atualização Cadastral dos seus signatários, 
emitidas pelo sistema Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP e validadas na data da assinatura do Termo de 
Contrato. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 
 
Modelo nº 14 
 

 
TERMO DE TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL 
[Somente o quando o pagamento se der de forma à vista, conforme estipulado no Edital. 

 
 
 
Pelo presente instrumento particular de transmissão de posse, na melhor forma de direito, de um lado, como transmitente 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, Sociedade de Economia Mista, 
constituída em conformidade com a Lei nº 119 de 29 de junho de 1973, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na 
Rua Costa Carvalho nº 300, Pinheiros, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.776.517/0001-80, cujos atos constitutivos foram 
arquivados na JUCESP sob nº 522.697/73, na data de 02/10/1973, neste ato representada, na forma de seus Estatutos 
Sociais, por seus representantes legais infra assinados, doravante denominada simplesmente, TRANSMITENTE ou 
SABESP e, de outro lado, XXXXX XXXXXX XXXXX, (QUALIFICAÇÃO) brasileiro(a), solteiro(a), empresário(a), 
portador(a) do RG n° .............................., inscrito(a)  no CPF/MF sob n° .................................., residente e domiciliado(a)  
a .... .......................... ..................., n° ........., bairro ..........................., cidade ......................., Estado ............., doravante 
denominado LICITANTE VENCEDOR, tem entre sí, acertado o que segue: 
1 – O LICITANTE VENCEDOR acima identificado, foi declarado vencedor na LICITAÇÃO SABESP CSS n° 
........................, tendo efetuado o pagamento da totalidade do valor do imóvel;  
2 – A SABESP e o vencedor da licitação, ora adquirente, estão providenciando a documentação necessária para a 
lavratura da respectiva escritura pública de venda e compra, que deverá ser efetivada no prazo máximo de 30 dias a 
contar desta data; 
3 – Pelo presente instrumento, as partes se compõem desde já para a entrega das chaves e transmissão da posse do 
imóvel, abaixo identificado, objeto da LICITAÇÃO SABESP CSS _____/__  que assim se descreve: [OBJETO). 
4 - O LICITANTE VENCEDOR declara que, na forma ajustada toma posse, nesta data, do imóvel acima descrito, podendo 
dele usar, fluir, gozar e nele introduzir as benfeitorias e melhoramentos que julgar necessárias, observando a legislação 
pertinente. 
5 - Declara, ainda, que recebe o imóvel como já visto e vistoriado, livre de vínculos relacionados a 
arrendamentos/alugueres de pastagens e totalmente desocupado e que, assume, desta data em diante, a 
responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos, impostos, taxas, contribuições fiscais e demais despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre o imóvel acima descrito.  
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 

___________, __ de ___________ de ______ 
TRANSMITENTE - SABESP: 
  
_____________________________________   _____________________________________         
Representante da SABESP (nome)     Representante da SABESP (nome) 
 
 
 
LICITANTE VENCEDOR 
________________________________________ 
Nome  
Testemunhas: 
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1) _________________________           2) ___________________________ 
Nome:    Nome: 
RG:    RG: 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
Modelo  
 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA 
[Somente o quando o pagamento se der de forma parcelada, conforme estipulado no Edital.]

 
De um lado, na qualidade de  PROMITENTE VENDEDORA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - SABESP, criada pela Lei nº119 de 29 de junho de 1.973,  exercendo funções delegadas de Poder 
Público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº  43.776.517/0001-80  e  na  Junta  Comercial deste 
Estado de São Paulo, sob nº 522.697/73, com sede na Capital do Estado, à rua Costa Carvalho nº 300, neste ato 
devidamente  representada por seus procuradores: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro(a) , (estado civil), 
advogado(a), inscrito na OAB/SP sob nº ............... e no CPF/MF sob nº ....................... e, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro(a) , (estado civil), advogado(a), inscrito na OAB/SP sob nº ............. e no CPF/MF nº ..........................., ambos(as) 
residentes e domiciliados nesta Capital, com escritório à Avenida do Estado nº 561, Ponte Pequena, CEP-01107-900, nos 
termos da procuração lavrada no 6º Tabelião de Notas da Capital, no livro nº ......... às páginas ....../......, na data de 
...../...../20...., com validade até ...... de ............ de 20......; devidamente autorizada nos termos de seus Estatutos Sociais, 
bem como, a vista da autorização contida na Comunicação Interna SABESP CI/CP n° ........./....., de ..../..../20... e, 
autorizações contidas no Dossiê CSS n° ........................., e na Pasta Filha SABESP n° ........../.......-A, doravante 
denominada simplesmente OUTORGADA ou SABESP. 
 
E, de outro lado, na qualidade de  PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A): XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX,  
nacionalidade, estado civil, maior, profissão, portador da carteira de identidade RG nº ........................... -..., inscrito no(a) 
CPF/MF sob o nº ................................. , residente e domiciliado a ........................., n° .........., bairro ..................., na cidade 
de ............................, Estado de ............................., CEP ............ 
 
Têm entre si, justo e avençado, o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, 
conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. Esta venda está vinculada às disposições contidas no Edital 
da LICITAÇÃO SABESP CSS _____/__ - [OBJETO), na Lei nº 8.666, de 21/06/93 com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 8883, de 08/06/94, Lei nº 9.648, de 27/05/98 e Lei n° 9854, de 27/10/99; e a Lei nº 6544, de 21/11/89, 
complementada pelo Decreto Estadual n° 31.299, de 19/03/90 e alterada pela Lei Estadual n° 13.121, de 07/07/2008, no 
que não conflitar com as disposições do diploma federal na conformidade da publicação do Diário Oficial do Estado de 
13/08/93 - Seção I 103 (152) da Procuradoria Geral do Estado inclui-se a Lei nº 13.303/16 de 30/06/16. 
 
I) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO IMÓVEL 
Um imóvel com área de terreno de ______,__m², objeto deste Compromisso de Venda e Compra que assim se descreve:  
 
Um imóvel designado como Lote n° _______, da Quadra _______, da Vila ________, __° Subdistrito município e 
comarca de ________________, Capital, com área total de . ______,__m²², registrado na matrícula n°. __________, no 
___° Registro de Imóveis da comarca de __________, cadastrado na Prefeitura do Município de ........................, como 
contribuinte n° .................., tendo as seguintes medidas e confrontações: ______________, ______________, 
______________, ______________, _____________, 
 
 
II) CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
A PROMITENTE VENDEDORA é senhora e legítima proprietária do imóvel identificado na Cláusula Primeira acima e, por 
força do presente instrumento e na melhor forma de direito, se compromete a vendê-lo, sendo que a PROMISSÁRIA 
COMPRADORA compromete-se a comprá-lo, na forma das cláusulas e condições retratadas no presente instrumento.  
 
III) CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
O preço total que a PROMISSÁRIA COMPRADORA pagará a PROMITENTE VENDEDORA é de R$.............. 
(........................................ reais), a serem pagos da seguinte forma. 
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a) R$ .............. (..................) como sinal e princípio de pagamento que serão pagos nesta data através do cheque 
n........... da agência .............. do Banco .............. 
b) R$ .............. (..................) serão pagos na data ..... ........  
c) R$ .............. (..................) serão pagos na data ..... ........  
 
Parágrafo Primeiro - A PROMISSÁRIA COMPRADORA deverá efetuar os pagamentos mediante depósito na conta 
corrente da SABESP (indicar, se for o caso, a respectiva conta corrente, banco, agência etc.) 
 
Parágrafo Segundo - A PROMISSÁRIA COMPRADORA poderá, a qualquer tempo, antecipar o pagamento do saldo 
devedor. 
 
Parágrafo Terceiro - A impontualidade da PROMISSÁRIA COMPRADORA, no pagamento de qualquer uma das 
parcelas referidas neste contrato ou de quaisquer encargos, tributos, tarifas, contribuições ou reembolso, etc., importará 
na imediata incidência de uma multa de .......% (....... por cento) sobre o valor do débito, além de juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês, contados dia a dia, ambos incidentes sobre o valor das parcelas, encargos, reembolsos, tributos, 
tarifas, ou contribuições, monetariamente atualizados na forma prevista em lei. 
 
Parágrafo Quarto - A tolerância por parte da PROMITENTE VENDEDORA, quanto alguma demora, atraso ou omissão 
no cumprimento das obrigações ora pactuadas, ou a não aplicação, na ocasião oportuna das cominações indicadas neste 
instrumento, jamais poderá ser invocado como precedente ou novação, sendo tais fatos levados a conta de mera 
liberalidade, bem como, não acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser 
aplicados aqueles e exercidos estes, a qualquer tempo, caso permaneçam as causas, ainda que a tolerância ou a não 
aplicação das cominações decorram repetidas vezes, consecutivamente ou alternadamente. 
 
Parágrafo Quinto - Deixando a PROMISSÁRIA COMPRADORA de efetuar, nos respectivos vencimentos, o pagamento 
de qualquer uma das prestações referidas neste contrato, ensejará a PROMITENTE VENDEDORA o direito de efetuar a 
sua prévia interpelação ou notificação, na forma prevista em lei, para que venha, imediatamente purgar a mora e, desse 
modo, cumprindo suas obrigações e efetivando o pagamento das parcelas, encargos, tributos, tarifas, contribuições ou 
eventuais reembolsos, etc., vencidas, acrescidas de juros, multas, custas, honorários de advogado, tudo monetariamente 
atualizado, ficando desde já justo, acertado e esclarecido que o não atendimento por parte da PROMISSÁRIA 
COMPRADORA aos termos da medida premonitória, determinará, de pleno direito e a juízo exclusivo da PROMITENTE 
VENDEDORA o seguinte: 
 

a) A rescisão imediata do presente compromisso, revertendo a PROMITENTE VENDEDORA a posse do imóvel, com todas 
suas acessões e benfeitorias, sem que possa a PROMISSÁRIA COMPRADORA invocar qualquer direito de retenção; 
 

b) O imediato vencimento, a vista, de toda a dívida, caso em que a PROMISSÁRIA COMPRADORA pagará o débito, de 
imediato, monetariamente atualizado pelos índices legais, acrescido de custas judiciais ou extrajudiciais, honorários de 
advogado e demais encargos, sujeitando-se a execução judicial. 
 

c) Poderá a PROMITENTE VENDEDORA ingressar com a medida judicial cabível, contra a PROMISSÁRIA 
COMPRADORA, objetivando o recebimento de eventuais valores em atraso.  

 
IV) CLÁUSULA QUARTA – TRANSFERÊNCIA DA POSSE 
Por este instrumento particular de compromisso de venda e compra a PROMITENTE VENDEDORA – SABESP transfere 
neste ato a posse do imóvel à PROMISSÁRIA COMPRADORA.   
 
Parágrafo Primeiro – Correrá por conta da PROMISSÁRIA COMPRADORA, desta data em diante, a responsabilidade 
pelo pagamento de todos os tributos, impostos, taxas, contribuições fiscais e demais despesas que incidam ou venham a 
incidir sobre o imóvel objeto do presente instrumento.  
 
Parágrafo Segundo - Fica ajustado que, quando efetivado o pagamento da última prestação a PROMITENTE 
VENDEDORA se obriga a outorgar a escritura definitiva de Compra e Venda dos imóveis,  
 
que será lavrada em Tabelião de Notas, em dia e horário a ser previamente indicados pela PROMITENTE VENDEDORA 
- SABESP.  
 
Parágrafo Terceiro - A PROMITENTE VENDEDORA, apresentará no ato da lavratura da escritura, as certidões de praxe, 
além da certidão de propriedade com negativa de ônus expedida pelo competente Cartório de Registro de Imóveis. 
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Parágrafo Quarto - A PROMISSÁRIA COMPRADORA se obriga a comparecer no Tabelião de Notas indicado pela 
VENDEDORA, para o recebimento da escritura definitiva, bem como, após o recebimento da escritura definitiva, se 
compromete a alterar o cadastro junto a Prefeitura local, no prazo 30 (trinta) dias. 
 
V) CLÁUSULA QUINTA (IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE) 
Por expressa convenção entre as partes, o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda ora assinado é 
em caráter IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, salvo o não atendimento das condições previstas neste instrumento, 
obrigando a si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. 
 
VI) CLÁUSULA SEXTA – DA EVICÇÃO 
A PROMITENTE VENDEDORA declara, expressamente, que não há nenhum ônus que recaia sobre o imóvel ora 
transacionado, comprometendo-se a entregá-lo livre e desembaraçado de todo e quaisquer ônus judiciais ou 
extrajudiciais, hipotecas legais e convencionais, ou outros ônus reais ou sob qualquer forma de compromisso (arrestos, 
sequestros, penhora, depósitos, falências, locação dentre outros), bem como está livre de impostos e taxas que pesem 
sobre o referido imóvel, ou de pessoas e coisas, declarando ainda fazer a presente venda sempre boa, firma e valiosa e 
respondendo pela evicção de direito na forma da lei. 
 
VII) CLÁUSULA SÉTIMA – (VENDA COM CLÁUSULA “AD CORPUS”) 
A venda se fará mediante a cláusula especial “ad corpus” e no estado em que o imóvel se encontra, ficando vedado às 
partes reclamarem eventuais diferenças de áreas, abatimento ou ressarcimento do preço. A menção feita às áreas 
constitui mera reprodução das constantes da matrícula do Registro de Imóveis, Cadastro Municipal ou no processo judicial 
citado. 
 
VIII) CLÁUSULA OITAVA 
Serão de responsabilidade da PROMISSÁRIA COMPRADORA todas as providências e despesas necessárias à 
transferência do imóvel objeto deste contrato, bem como os custos necessários para a regularização da documentação 
do imóvel junto aos órgãos competentes, tais como, mas não exclusivamente: as despesas com a lavratura da escritura 
pública de venda e compra, bem como seu registro junto ao respectivo Cartório Imobiliário; inscrição cadastral, eventual 
divergência de áreas que vierem a ser apuradas “in loco” com os lançamentos fiscais ou no Registro de Imóveis e de 
alterações da denominação de logradouros, alterações do número do imóvel, edificação ou demolição de construções, 
unificações, ou eventuais desdobros, além dos tributos em geral, inclusive ITBI, foros, taxas, alvarás, certidões, escrituras, 
inclusive eventual rerratificação, emolumentos cartorários, registros, averbações e quaisquer outras despesas junto ao 
respectivo Cartório Imobiliário. 
 
Parágrafo Único - Em especial, inclui-se nestas despesas, que correrão por conta da PROMISSÁRIA COMPRADORA, 
os custos com a regularização de eventual diferença entre a área física existente e a área titulada/registrada. 
 
IX) CLÁUSULA NONA 
Ocorrerá ainda por conta exclusiva da PROMISSÁRIA COMPRADORA, além de todos os impostos, taxas as contas de 
despesas com o consumo de água e esgotos, energia elétrica, etc., a partir da transmissão da posse do imóvel, assim 
como eventuais providências de regularização cadastral do imóvel junto à prefeitura e/ou INCRA.  
 
Parágrafo Único - Fica resguardado à PROMITENTE VENDEDORA o direito de transferir à PROMISSÁRIA 
COMPRADORA as contas de água e de esgoto, a partir da transferência da posse e independente de notificação ou aviso 
prévio, inclusive com a atualização de seu cadastro comercial. 
 
 
X) CLÁUSULA DÉCIMA  
A PROMISSÁRIA COMPRADORA assume integral responsabilidade pela mitigação ou solução de eventuais passivos 
ambientais do imóvel. 
 
XI) CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
A PROMISSÁRIA COMPRADORA declara conhecer e haver examinado detalhadamente o imóvel, recebendo as chaves 
nesta data, estando de acordo com a situação atual do imóvel, isentando a PROMITENTE VENDEDORA de quaisquer 
responsabilidades decorrente de vícios redibitórios, bem como de quaisquer outros vícios de fato ou de direito.  
 
XII) CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Se qualquer das partes tolerar, em benefício da outra, o descumprimento, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas 
ou condições do presente instrumento, tal procedimento não implicará termo modificativo ou extintivo das cláusulas e 
condições expressas neste contrato, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma tolerância tivesse ocorrido. 
 
XIII) CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes contratantes declaram sob pena de responsabilidade civil e penal que: a) não existem quaisquer ações reais 
ou pessoais reipersecutórias, bem como ônus reais sobre o imóvel objeto da presente; b) declaram que têm pleno 



sabesp
 

 

   

 

conhecimento da Lei nº 7.433/85, regulamentada pelo Decreto nº 93.240/86, dispensando, expressamente, as demais 
certidões por ela exigidas; c) autorizam o Sr. Oficial do Serviço de Registro de Imóveis competente, a proceder a todos 
os registros e averbações necessários; d) aceitam este instrumento em seus expressos termos. 
 
As partes elegem o foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas todas e 
quaisquer dúvidas provenientes deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha 
a ser. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 
 

___________, __ de ___________ de ______ 
 
PROMITENTE VENDEDORA - SABESP: 
 _____________________________________ 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
______________________________________         
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
PROMISSÁRIO(A) - COMPRADOR(A): 
_____________________________________________ 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (comprador)  
 
 
Testemunhas: 
 
1) _________________________          2) ___________________________ 
Nome:   Nome: 
RG:   RG: 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
Modelo DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARTES RELACIONADAS - FORNECEDORES 

 
À 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP 
Ref: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº ..../.. 
Empresa [RAZÃO SOCIAL] 
Prezados Senhores, 
Eu, [NOME COMPLETO], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], CPF nº [______], RG nº [_____] 
[ÓRGÃO EMISSOR], [FUNÇÃO OU CARGO], na condição de representante da empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita 
no CNPJ n° _________; em atendimento à Política Institucional de Transações com Partes Relacionadas – 
PI0032 – da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, em especial seu item 3.1; 
DECLARO, sob as penas cabíveis, que, seja em nossa empresa, ou em outra empresa na qual tenhamos sociedade 
ou que pertença ao nosso grupo empresarial, na posição de administrador (diretor ou conselheiro) ou sócio, NÃO 
NOS ENQUADRAMOS como Parte Relacionada da Sabesp, em nenhuma das situações, ali definidas 
Qualquer modificação na informação acima, durante o período de execução do contrato, será reapresentada à 
Sabesp, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da alteração. 
Declaro ainda ciência de que, em caso de se identificar como parte relacionada da Sabesp, a transação deverá 
seguir os critérios estabelecido no item 3.2 dessa Política.  
___________, __ de ___________ de ______ 
___________________________________ 
(Nome e Assinatura do Declarante) 
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