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PREÂMBULO 
 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2.022 

PROCESSO Nº 008/2.022 

TIPO: MENOR PREÇO 

EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES:   03/05/2022, ÀS 09:00 HORAS 

LOCAL: SEDE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

 
 

 
 

 
 

 
    O SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

DE CÂNDIDO MOTA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 45.959.954/0001-64, estabelecida 

na Rua João Pio Barbosa, nº 197, CEP-19.880-013, Centro, nesta cidade e 

comarca de Cândido Mota, devidamente representada pelo seu secretário, 
RENAN MATTA MENÃO, faz público, para conhecimento dos interessados, que 

realizará a licitação acima indicada e receberá os envelopes “HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA”, em sua sede, situada no endereço acima declinado, aplicando-se 

as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie. 

 
    a) As propostas deverão obedecer às especificações 

deste Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte. 
 

b) Os envelopes contendo documentos de “habilitação” e 
“proposta” deverão ser entregues na sessão pública, que será realizada na sede 

do SAAE de Cândido Mota, à Rua João Pio Barbosa, 197, Centro, no dia 
03/05/2022 com início às 09h, horário de Brasília- DF, conduzida pela Comissão 

de Licitações da Autarquia. 

 
 

1- DO OBJETO 
 

1.1- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INTERLIGAÇÃO DE NOVAS REDES 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DESCOMISSIONAMENTO DAS REDES ANTIGAS E 
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ACOMPANHAMENTO TÉCNICO NA DESATIVAÇÃO DAS REDES EXISTENTES NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÂNDIDO MOTA (SP), de acordo 
com as especificações constantes no presente edital e seus anexos. 

 
1.1.1- A execução dos serviços obedecerá às especificações técnicas constantes 

no ANEXO XI-TERMO DE REFERÊNCIA, as normas ABNT, NBR 12.218, e 
outras aplicáveis. 

 

2- DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1- Somente poderão participar do presente certame as empresas convidadas 
pelo SAAE de Cândido Mota e aquelas não convidadas que estiverem 

regularmente cadastradas neste município de Cândido Mota, na categoria 
pertinente ao objeto licitado, devendo manifestar interesse e exibir cópia do 

Certificado de Registro Cadastral com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 
da data limite para apresentação das propostas. 

 
2.2- Não poderão participar desta licitação, empresas das quais integre, a que 

título for, servidor público municipal de Cândido Mota. 
 

2.3- As empresas participantes desde já afirmam que não foram declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com órgãos públicos. 
 

2.4- As participantes admitem que conhecem e concordam com todas as normas 
contidas na presente Carta Convite e seus anexos. 

 
2.5- É vedada a participação de empresa declarada suspensa para licitar com o 

Serviço Autônomo de Cândido Mota e com a Prefeitura Municipal de Cândido 
Mota, bem como, impedida de com eles contratar. 

 

3- DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 

3.1- Os envelopes deverão ser entregues até às 09h (nove) horas do dia 03 de 
maio de 2.022, à Comissão de Licitações, na sede do SAAE, estabelecida à Rua 

João Pio Barbosa, nº 197, Centro, cidade de Cândido Mota, estado de São Paulo. 
 

3.2- Os documentos de “habilitação” e a “proposta comercial” deverão ser 
apresentados preferencialmente em 01 (uma) via, redigida em português, 

datada, rubricada e assinada, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 
 

4- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 
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 4.1- Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta” deverão ser apresentados 

separadamente, em envelopes não transparentes, fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os seguintes 

dizeres: 
 

 

ENVELOPE Nº 01- “HABILITAÇÃO” 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2.022 

 
PROCESSO Nº 008/2.022 

 
EMPRESA: 

 

ENDEREÇO: 

 

 

ENVELOPE Nº 02- “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2.022 

 
PROCESSO Nº 008/2.022 

 
EMPRESA: 

 
ENDEREÇO: 

 
 

5- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
5.1- O envelope nº 01 “Documentos de Habilitação”, nos termos do item 4.1, da 

Cláusula 4, deverá conter os documentos a seguir: 
 

5.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
por ações, acompanhadas da documentação mencionada na alínea “b”, deste 

subitem; 
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d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 

e) decreto de Autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 
 

5.1.2- REGULARIDADE FISCAL (Certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativas de débitos) 

 
5.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

5.1.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
se houver, relativo à sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

5.1.2.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
5.1.2.3.1- A Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos 

aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) relacionados ao objeto licitado; 
5.1.2.3.2- A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual- apenas 

ICM/ICMS do domicílio da licitante); 
5.1.2.3.3- A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais- 

referentes a tributos mobiliários) do domicílio ou sede da licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei, com data de expedição não superior a 90 (noventa) 

dias da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não constar dos 
documentos; 

5.1.2.3.4- O Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço- FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS- CRF) ou o documento denominado “situação de 

regularidade do Empregador”. 
5.1.2.3.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT ou Positiva de 

Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 

12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 

 
5.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
5.1.3.1- Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

da seda da licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, 
contados da data de apresentação da proposta, ou, 

5.1.3.2- Empresas que estejam em recuperação judicial, deverão apresentar o 
plano de recuperação homologado pelo juízo competente, em pleno vigor. 
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5.1.4- OUTRAS COMPROVAÇÕES   

 
5.1.4.1- Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no edital (ANEXO III). 
5.1.4.2- Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação 

na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar 
com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Modelo de 
Declaração de cumprimento da exigência prevista no inciso V do artigo 27 da Lei 

8.666/93 e que assegura a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com esta Administração- ANEXO IV); 

5.1.4.3- Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições dos locais para desenvolvimento do projeto ou que optou por NÃO 

VISITAR o local da prestação dos serviços (ANEXO V); 

5.1.4.4- Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (catorze) anos, salvo 

na condição de aprendiz (Modelo de Declaração de regularidade para com o 
Ministério do Trabalho- ANEXO VI); 

5.1.4.5- Declaração de que não possui nenhum funcionário público do Município 
de Cândido Mota/SP, no seu quadro societário (Modelo de Declaração- ANEXO 

VII); 

5.1.4.6- Declaração de enquadramento à Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2.006, no caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 
(ANEXO VIII); 

5.1.4.7- Declaração de atendimento às normas relativas à saúde e segurança do 
trabalho (ANEXO IX); 

5.1.4.8- Declaração de que se compromete a fornecer junto aos projetos a 
Anotação de Responsabilidade Técnica- ART quitada (ANEXO X); 

 

5.2- DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

5.2.1- As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos 
benefícios da Lei Complementar 123/06, e pretendam exercer os direitos 

decorrentes quanto à habilitação, por ocasião da participação no certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal (item 5.1.2 e subitens), mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

 
5.2.2- Declaração de enquadramento de Microempresa (ME’s) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP’s), visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 
a 45 da Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser firmada pelo contador 

(exceto para MEI’s, onde a assinatura do contador será opcional), e assinada 
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pelo responsável legal (ou procurador), conforme modelo de Declaração Para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deste Edital (ANEXO VIII). 
 

5.2.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitações, para a 

regularização da documentação e emissão de eventuais Certidão Negativas ou 
Positivas com efeito de Certidão Negativa; 

 
5.2.4- A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará 

em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81, da Lei nº 8.666/1.993 e suas alterações, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

Contrato, ou a revogação da licitação, ou item, conforme o caso. 
 

5.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

5.3.1- Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena 
validade. 

 
5.3.2- Declaração formal da licitante de que se compromete a fornecer junto aos 

projetos as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) devidamente 
quitada(s) (ANEXO X). 

 
5.3.3- Declaração da licitante subscrita por seu administrador, procurador 

constituído, responsável técnico, ou pelo responsável pela execução do projeto, 

de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições dos locais 
para desenvolvimento dos projetos (ANEXO V). 

 
 

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE PROPOSTA 
 

6.1- A proposta, nos termos do item 4.1, da Cláusula 4, deverá ser apresentada 

datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo, sem emendas nem rasuras; 
ao final ser identificada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

Procurador, neste caso, juntando-se a procuração, devendo conter: 
 

6.1.1- Razão social, nome fantasia, endereço, telefone(s), E-mail, CNPJ, número 
do Processo da Carta Convite; 
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6.1.2- A proposta deverá obedecer a ordem descrita no Anexo I. A planilha 

orçamentária apontará elementos técnicos e seus quantitativos, contemplando 
todas as etapas de execução e o preço global, rubricada e assinada pelo 

Representante Legal da empresa. 
 

6.1.3- Os valores propostos deverão estar expressos em moeda corrente 
nacional, já incluídos todos os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, 

fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros; 
 

6.1.4- Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data de encerramento da licitação; 

 
6.1.5- Na proposta deverão constar também os dados do responsável legal pela 

assinatura do Contrato (Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e 

endereço residencial ou comercial), além de endereço de e-mail para envio. 
 

 6.2- Depois de aberta, a proposta se achará vinculada ao processo pelo seu 
prazo de validade, não sendo permitida a retirada ou a desistência de 

participação por parte do proponente. 
 

6.3- Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando 
e se sujeitando às cláusulas e condições do presente edital. 

 
6.4- Se por falha da proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, 

esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias, independentemente de 
qualquer outra manifestação. 

 

7- DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 

7.1- A Comissão de Licitações verificará se os proponentes atendem às condições 
de participação de que trata o subitem 2.1. 

 
7.2- Os envelopes das licitantes que não atendam às condições de participação 

de que trata o subitem 2.1 e aqueles entregues à Comissão após o horário 
estabelecido no preâmbulo desta Carta Convite, serão devolvidos aos 

interessados. Se não forem retirados nos 15 (quinze) dias subsequentes à 

Sessão Pública para abertura das propostas, a Comissão os inutilizará, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

 
7.3- A abertura dar-se-á em duas etapas distintas pela Comissão de Licitações: 

 
7.4- 1ª Etapa- Abertura do envelope- “HABILITAÇÃO” 
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7.4.1- A Comissão procederá à abertura do envelope contendo a Documentação, 

examinará e rubricará folha por folha. Após examinados, os documentos serão 
franqueados aos licitantes, para conferirem e rubricarem todas as folhas. 

Constará em Ata o resultado na mesma sessão pública ou então através de 
afixação da respectiva, no quadro de avisos do SAAE. 

 
7.4.2- Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 

analisar os documentos em apartado, sendo que o resultado será afixado no 
quadro de avisos do SAAE. 

 
7.4.3- Não havendo impugnações ou observações e, caso todos os licitantes 

renunciem expressamente, em ata, ao direito de recurso, relativamente à fase 
de habilitação, a Comissão poderá, na mesma sessão, abrir os envelopes de 

PROPOSTA. Em caso negativo, os proponentes serão cientificados da data de 

abertura deles através de afixação da ata no quadro de avisos do SAAE, após a 
decisão final sobre a Habilitação. 

 
7.4.4- Somente passarão para a etapa seguinte as licitantes que estiverem 

habilitadas na 1ª Etapa. 
 

7.5- 2ª Etapa- Abertura do envelope- “PROPOSTA” 
 

7.5.1- A abertura dos envelopes contendo as propostas, será realizada em ato 
público pela Comissão de Licitações, sessão da qual será lavrada a ata 

circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
 

7.5.2- Iniciada a abertura dos envelopes, as propostas neles contidas serão 
rubricadas por todos os licitantes presentes. 

 

7.5.3- Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, 
não sendo permitidas quaisquer providências posteriores, tendentes a sanar 

falhas ou omissões que as ofertas apresentarem em relação às exigências e 
formalidades previstas no presente convite. 

 
7.5.4- Serão desclassificadas as propostas que contiverem emendas ou rasuras, 

e ainda, pelos motivos elencados no artigo 48 e seus incisos, da Lei Federal 
8.666/1.993. 

 
7.5.5- Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas no 

presente convite, nem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais 
licitantes. 
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7.5.6- Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos 

operacionais de sua atividade, e os tributos que eventualmente possam incidir 
sobre eles, mesmo que a proponente indique o percentual de incidência. 

 
7.5.7- Por ocasião da abertura das propostas, os licitantes poderão fazer 

ressalvas pertinentes para constar em Ata. 
 

7.5.8- A sessão será encerrada. O julgamento das propostas será realizado pela 
Comissão em reunião posterior e divulgado aos interessados, através de 

afixação do Termo de Julgamento, no Quadro de Avisos do SAAE. 
 

7.5.9- As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos 
benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e, pretendam exercer os direitos 

decorrentes dos referidos benefícios quanto a habilitação, por ocasião da 

participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal (item 5.1.2 e subitens), mesmo 

que esta apresente alguma restrição. 
 

7.5.10- A licitante habilitada nas condições do subitem 7.5.9 deverá comprovar 
sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo da aplicação de sanções cabíveis. 
 

7.5.10.1- A comprovação de que trata o subitem 7.5 deverá ser efetuada 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeitos de negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a 
partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração. 
 

7.5.10.2- A não regularização da documentação, no prazo acima, implicará na 

decadência do direito à contratação, e na possibilidade de aplicação das sanções 
estabelecidas na cláusula 13 deste Edital, sendo facultado à Administração 

seguir o procedimento indicado no item 7.9 deste edital, ou revogar a licitação. 
 

7.5.11- Ao SAAE de Cândido Mota, fica reservado o direito de rejeitar uma, 
várias, ou todas as propostas, desclassificar aquelas que não estejam em 

condições técnicas ou financeiras de assegurar o fornecimento satisfatório, 
dispensar formalidades omitidas ou revelar irregularidades sanáveis. 

 
7.5.12- A Comissão de Licitações do SAAE reserva-se ao direito de realizar 

diligências, após abertura das propostas, para esclarecimentos que se fizerem 
necessários para o julgamento. 
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8- DA VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 
8.1- O prazo de validade das propostas apresentadas será de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de encerramento da licitação. 
 

 

9- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

9.1- Será considerada vencedora da licitação a proponente que ofertar o menor 
preço global. 

 
9.2- Quando todos os licitantes forem desclassificados, o SAAE de Cândido Mota 

poderá, a seu critério, cancelar a licitação ou conceder as licitantes o prazo de 

03 (três) dias úteis para apresentação de novas propostas escoimadas das 
causas referidas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
9.3- Serão desclassificadas as propostas que: 

9.3.1- Estiverem em desacordo com as exigências contidas no item 6 e seus 
subitens; 

9.3.2- Forem omissas ou vagas, como também, as que apresentarem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

9.3.3- Basearem seus preços nas propostas dos outros concorrentes ou 
oferecerem reduções sobre aquelas mais vantajosas; 

9.3.4- Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas nesta Carta Convite; 

9.3.5- Contiverem preços que sejam manifestamente inexequíveis ou excessivos 
quando comparados com os praticados no mercado; 

 

9.4- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Carta 
Convite, nem preço baseado nas demais propostas apresentadas. 

 
9.5- Na hipótese da ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, o 

desempate será feito por meio de sorteio, em ato público, para o qual serão 
convocados todos os participantes. 

 
9.6- O resultado do julgamento das propostas será afixado no quadro de avisos 

do SAAE. 
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10- DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
 

10.1- Os pagamentos serão realizados por etapas, em acordo com o cronograma 
apresentado pelo Termo de Referência (ANEXO XI). 

 

10.1.1- Os pagamentos estarão condicionados à aprovação do Fiscal do Contrato, 
indicado pelo SAAE de Cândido Mota, após suas medições/conferências. 

 
10.1.2- Com a aprovação do Fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar 

fatura/nota fiscal dos serviços executados, informando todos os dados, de 
acordo com o empenho. 

  
10.1.3- A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido 

para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (CNPJ nº 45.959.954/0001-64), Rua 
João Pio Barbosa, 197, Centro, CEP- 19.880-013, Cândido Mota/SP, e-mail: 

saae@cmotanet.com.br, e ter a mesma razão social e CNPJ dos documentos 
apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda, números do Empenho 

e do Processo Licitatório.   
 

10.2- Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua 

execução na forma estabelecida neste Edital e seus anexos. 
 

10.2.1- Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos 
fiscais e de cobrança para o Departamento Financeiro/Contábil desta Autarquia 

Municipal. 
 

10.3- O pagamento dos serviços fica condicionado à apresentação pela 
Contratada, da relação dos nomes de seus funcionários, os comprovantes de 

recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço) e, demais documentos pertinentes. 

 
10.4- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota não efetuará 

pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão realizados nas 
modalidades ordem de pagamento bancária, Correios ou duplicata em carteira, 

devendo a adjudicatária do certame indicar o número de sua conta corrente, 

agência e, banco correspondente. 
 

 

 
 

 

mailto:saae@cmotanet.com.br
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11- CONDIÇÕES E LOCAIS DAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS 
   
11.1- A licitante vencedora se obriga a manter a qualidade da execução dos 

serviços e substituições quando não corresponderem ao descrito nos 
documentos do Anexo XI do presente edital e, no Contrato. 

 

11.2- Os locais de execuções dos serviços estão especificados no termo de 
referência. 

 
11.3- A empresa vencedora estará obrigada a atender todas as solicitações 

expedidas durante a vigência do Contrato. 
 

11.4- A licitante vencedora responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que 
porventura ocasione ao SAAE de Cândido Mota ou a terceiros, em razão da 

execução dos serviços decorrentes da presente contratação. 
 

11.5- Constatadas irregularidades no objeto contratado, a Contratante poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo o Contrato, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, e, em virtude dos bens objetos do presente, 
deverá ser efetuada de imediato, mantido o preço inicialmente registrado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir o Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante e, em virtude dos bens objetos do 

presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido o preço inicialmente 
registrado. 

 

12- DOS PRAZOS CONTRATUAIS 
 

12.1- O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, a partir da 
emissão da ordem de serviço, prorrogável na forma do artigo 57, §§1º e 2º, da 

Lei Federal nº 8.666, de 1.993. 
 

12.2- O prazo de vigência contratual será de 120 (cento e vinte) dias, com 
possibilidade de prorrogação, desde que devidamente justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, 
que avaliará a conveniência. 
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13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

13.1- A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de 
qualquer dos deveres elencados, sujeitará o CONTRATADO, garantida a prévia 

defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

 

13.1.1- Advertência por faltes leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos ao objeto da contratação. 

 
13.1.2- Multa: 

13.1.2.1- Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias. 

13.1.2.2- Compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo 
ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das 

penalidades não supere o valor total do contrato. 
 

13.1.3- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o SAAE de Cândido 
Mota, pelo prazo de até dois anos. 

 
13.1.4- Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a 
Administração pelos prejuízos causados. 

 
13.2- A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 

demais sanções. 

 
13.3- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1.993. 

 
13.4- A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como, o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 
 

13.5- As multas devidas e/ou prejuízos causados a CONTRATANTE serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do SAAE de 

Cândido Mota, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 
Municipal e cobrados judicialmente. 
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13.6- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 

 

14- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 

14.1- Das obrigações da Contratada: 
 

 14.1.1- Executar os serviços conforme todas as documentações técnicas 
fornecidas pela Contratante e de sua proposta, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 
e utilizar materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, nas condições 

especificadas no Termo de Referência e em sua proposta. 
 

14.1.2- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo máximo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, 
a critério da Administração. 

 
14.1.3- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e, 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos. 
 

14.1.4- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 

em vigor. 
 

14.1.5- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de 
crachá e/ou uniforme, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI, bem como, disponibilizá-los aos visitantes e fiscais. 
 

14.1.6- Apresentar à Contratante, a relação dos empregados que executarão os 
serviços. 

 

14.1.7- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante. 
 

14.1.8- Apresentar, quando solicitado pelo SAAE, atestado de antecedentes 
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas 
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instalações do órgão, sendo que o atestado de antecedentes criminais somente 

poderá ser solicitado quando for imprescindível à segurança de pessoas, bens, 
informações ou instalações, de forma motivada. 

 
14.1.9- Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos 
em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução 

do serviço, conforme descrito no Termo de Referência e seus anexos. 
 

14.1.10- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 
Internas da Contratante. 

 
14.1.11- Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executarem tarefas não abrangidas pelo 

contrato, devendo relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, 
a fim de evitar desvio de função. 

 
14.1.12- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços (elaborações dos projetos). 
 

14.1.13- Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 

 
14.1.14- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas pela Lei de Licitações 

 

14.1.15- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 

 
 14.1.16- Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais das 

prestações dos serviços para representá-la na execução do contrato com 
capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

 
14.1.17- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e 
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação. 
 

14.1.18- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
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14.1.19- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante 

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução. 

 
14.1.20- Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que coloque em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 
14.1.21- Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta 

nos respectivos órgãos, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

 
14.1.22- Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, 

e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 

contrato. 
 

14.1.23- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros 
de Responsabilidades Técnicas referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/1.977 e 
12.378/2.010), além do preenchimento do Termo de Compromisso da Empresa 

Acerca do Responsável Técnico Pelo Desenvolvimento dos trabalhos. 
 

14.1.24- Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 
14.1.25- Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 

especializado, para que o SAAE possa utilizá-lo de acordo com o previsto no 
Projeto Básico e seus anexos, conforme art. 111 da Lei nº 8.666/1.993, incluindo 

em especial: 

 
14.1.25.1- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações. 
 

14.1.25.2- Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 
técnicas, da documentação produzida e congênere, e dos demais produtos 

gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis. 
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14.1.26- Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo 

a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 
especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado. 

 
14.1.27- Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 
 

14.1.28- Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do Termo de Referência. 
 

14.1.29- Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com 
o estabelecimento no instrumento contratual, no Termo de Referência e seus 

anexos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 
Contratante. 

 
14.1.30- Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, 

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos 
resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de 
seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública. 

14.1.31- Providenciar, conforme o caso, junto aos órgãos federais, estaduais, 
municipais e, concessionárias de serviços públicos, obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas. 
 

14.1.32- Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 
Cadastro de Fornecedores– SICAF, a empresa contratada cujos empregados 

vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 
14.1.32.1- Prova de regularidade à Seguridade Social. 

14.1.32.2- Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União. 

14.1.32.3- Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas 
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado. 

14.1.32.4- Certidão de Regularidade do FGTS– CRF. 
14.1.32.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT. 

 
14.1.33- Serão de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais 

erros/equívocos no dimensionamento da proposta. 
 

14.1.34- A participação na presente licitação implica na concordância da licitante 
a toda documentação técnica anexa ao edital. 
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14.1.35- Seguir as orientações contidas na NBR 12.218 e outras correlatas, 

apresentando os projetos, em plantas digitais e impressas, os seguintes itens: 
14.1.35.1- Planta baixa indicando todas as interligações, com respectivas peças 

hidráulicas, bem como, outras que interfiram na interligação da tubulação; 
14.1.35.2- Projeto civil de caixas de abrigo de singularidade; 

14.1.35.3- Projeto das interligações hidráulicas da nova rede, com as redes 
existentes; 

14.1.35.4- Orçamento detalhado dos materiais e mão de obra necessários para 
as execuções da(s) futura(s) obra(s), bem como, cronogramas físico-financeiros;  

14.1.35.5- Memorial descritivo e de cálculo das interligações;  
14.1.35.6-Planta baixa indicando todas as conexões necessárias para o 

isolamento da rede, com as respectivas peças hidráulicas, bem como, outras que 
interfiram na execução;  

14.1.35.7- Anotação de responsabilidades técnica (ARTs); 

 
14.1.36- Acompanhar as obras para a implantação de todas as interligações 

hidráulicas a fim de se verificar se estão de acordo com os seus projetos, visando 
assegurar a continuidade do abastecimento de água da população de Cândido 

Mota.   
 

14.2- Das obrigações da CONTRATANTE: 
 

14.2.1- Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do 

Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência. 
 

14.2.2- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

 

14.2.3- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 
 

14.2.4- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções 
por ela propostas sejam as mais adequadas. 

 
14.2.5- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços 

executados, na forma do contrato, observando o cronograma. 
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14.2.6- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de 

serviços da Contratada, consoante previsão na legislação. 
 

14.2.7- Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 
dos serviços objetos do contrato. 

 
14.2.8- Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento (se for o caso). 
 

14.2.9- Cientificar o órgão de representação judicial do SAAE de Cândido Mota 
para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações 

pela Contratada. 
 

14.2.10- Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built, 

especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e 
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas. 
 

14.2.11- Poderá exigir da Contratada que providencie o seguinte, como condição 
indispensável para recebimento provisório e/ou definitivo de objeto, quando for 

o caso: 
 

14.2.11.1- Se o caso, as built, elaboradas pelo responsável por sua execução. 
 

14.2.11.2- A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do 

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 
8.666/93 e, no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

15- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS/IMPUGNAÇÕES AO 
EDITAL 

 

15.1- Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através do 
Setor de Protocolo do SAAE de Cândido Mota, mediante petição fundamentada, 

constando a identificação do sócio (acompanhada de ato constitutivo em vigor) 
ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), dirigida 

à autoridade que praticou o ato recorrido, observando-se para esse efeito, o rito 
e as disposições estabelecidas no capítulo V, da Lei Federal nº 8.666/1.993. 

 
15.2- Serão admitidos recursos administrativos e impugnações ao edital, 

encaminhados eletronicamente ao e-mail: 
administrativo01@saaecandidomota.com.br, exigindo-se as devidas 

mailto:administrativo01@saaecandidomota.com.br
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confirmações de leitura e recebimento pelo departamento de licitações da 

Contratante.   
 

15.2.1- Nos casos, a petição deverá estar assinada eletronicamente pelo 
Representante Legal da licitante, condicionada a conferência da 

validação/autenticidade pela Comissão de Licitações. 
 

15.3- Decairá do direito de impugnar os termos do edital perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes com as propostas. 
 

16- HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
 
16.1- A homologação da licitação e a adjudicação de seu objeto ao licitante 

vencedor ocorrerão por ato do sr. Secretário Municipal, publicado no quadro de 
Avisos do SAAE de Cândido Mota. 

 
16.2- O SAAE de Cândido Mota, poderá revogar a licitação, por razão de 

interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício, ou por provocação, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 
 

17- DA CONTRATAÇÃO 
 

17.1- As obrigações decorrentes desta licitação constarão de contrato a ser 
firmado oportunamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da 

homologação do resultado, a ser celebrado entre a Administração do SAAE de 

Cândido Mota e a adjudicatária, conforme minuta (ANEXO II), o qual terá 
vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado a critério da Administração. 
 

17.2- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas no item 13 e seus 
subitens. 

 
17.3- Caso a proponente vencedora não assine ou não aceite ou retire o Termo 

de Contrato, no prazo e condições estabelecidas, o SAAE de Cândido Mota, 
poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços. 
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17.4- A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato inicial, nos termos do § 

1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

17.5- O Contrato poderá ser rescindido automaticamente, se a CONTRATADA for 
enquadrada em uma das hipóteses do artigo 78 e incisos da Lei nº 8.666/93. 

 
17.6- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, no 

próprio processo, assegurado o princípio do contraditório e da ampla defesa. 
 

18- DO RECEBIMENTO DOS PROJETOS 
 
18.1- Para o recebimento dos projetos deverão ser apresentadas pela 
Contratada os itens abaixo: 

 
18.1.1- Termo de Entrega listando todos os documentos. 

 
18.1.2- Pranchas de todos os projetos, especificações técnicas, orçamento e 

Cronograma Físico-Financeiro, impressos e assinados pelos respectivos 
responsáveis técnicos. 

 
18.1.3- CD/DVD com cópias de todos os documentos (pranchas de projetos, 

especificações técnicas, orçamento e cronograma físico-financeiro) em versão 
original (.dwg, ifc, .doc, .xls e .pdf), ART/RRT/TRT dos responsáveis técnicos 

pelos projetos, assinadas e devidamente recolhidas. 

 
I- Todos os projetos entregues deverão vir acompanhados das respectivas 

Anotações de Responsabilidades Técnicas (ARTs), Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) ou TRT, assinadas e devidamente quitadas. 

II- Fica sob a responsabilidade da Contratada os recolhimentos das taxas das 
ART/RRT/TRT. As peças gráficas devem, preferencialmente, serem apresentadas 

em formato A1, prezando sempre pela boa organização e não desperdício de 
papel. 

 

19- DO PREÇO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

19.1- As despesas com a presente licitação correrão por conta de recursos 
consignados em orçamento, codificados sob os seguintes números: 
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3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (4062) 
FONTE DE RECURSO 04- RECURSOS PRÓPRIOS ADM. 
INDIRETA 

 

 
19.2- Caso necessária, nova dotação orçamentária será realizada no presente 

exercício financeiro. 
 

20- DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS/ REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO 

 
20.1- Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses de tributos ou 

encargos, criados, alterados ou extintos, bem como, a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, 

de comprovada repercussão nos preços, poderão implicar na revisão para mais 
ou para menos, conforme o caso, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 

65, da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.    
 

21- DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
21.1- As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em 

tais casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos 
artigos 78 a 80, da Lei nº 8.666/1.993. 

 

22- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
22.1- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
22.2- É facultada à Comissão ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da 

Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente na Proposta. 

 
22.3- No interesse do SAAE de Cândido Mota, sem que caiba aos participantes 

qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: 
 

- Adiada a abertura desta licitação, ou 
 

- Alterada a Carta Convite, com fixação de novo prazo para a realização da 
licitação. 

 



 

 

        

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

fone: (18) 3341-9200 - e-mail: saae@cmotanet.com.br 

CNPJ: 45.959.954/0001-64 

 

23 

Rua João Pio Barbosa, 197 – Centro– CEP 19880-013 – Cândido Mota/SP- Fone: (18) 3341-9200 

Carta Convite nº 001/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

22.4- Quaisquer informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à 

Comissão de Licitações do SAAE de Cândido Mota, no endereço mencionado no 
preâmbulo da presente Carta Convite, em dias úteis das 08h às 11h e das 13h 

às 16h ou através do e-mail administrativo01@saaecandidomota.com.br. 
 

22.4.1- Este Edital, com projetos complementares e anexos, encontram-se à 
disposição para consulta pelas empresas interessadas, junto ao Departamento 

de Licitações da Autarquia, no endereço constante no preâmbulo, em dias úteis, 
das 08h às 11h e das 13h às 16h, estando também disponíveis no site do SAAE, 

através do site http://www.saaecandidomota.com.br/, na barra Licitações/Carta 
Convite nº 001/2022- Processo 008/2022. 

 
22.4.2- As licitantes poderão realizar visitas técnicas aos locais dos serviços, 

para se inteirarem de todos os aspectos referentes à execução do projeto. Para 

todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno 
conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições 

hidrológicas e climáticas que possam afetar a execução, bem como, dos 
locais. 

 
22.4.2.1- A licitante que tiver o interesse em realizar a visita técnica deverá 

agendar pelo telefone (18) 3341-9208, ou, através do e-mail-
administrativo01@saaecandidomota.com.br (mediante confirmação de 

recebimento); 

 

22.4.2.2- O prazo para vistoria será de até 02 (dois) dias anteriores à sessão. 
 

22.4.2.3- O Representante Legal deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para o ato. 

 
22.5- O SAAE indica como fiscal, para acompanhar a contratação: 

 

-Luiz Henrique Franciscatti de Gênova 
- Cargo: Engenheiro Civil 

- Telefone para contato: (18) 3341-9350 
- E-mail: henrique.fgenova@gmail.com 

 
22.6- Integram o presente Edital: 

22.6.1- Modelo de Proposta (ANEXO I); 

22.6.2- Minuta Contratual (ANEXO II); 
22.6.3- Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

estabelecidos no edital (ANEXO III). 

mailto:administrativo01@saaecandidomota.com.br
http://www.saaecandidomota.com.br/
mailto:e-mail-administrativo01@saaecandidomota.com.br
mailto:e-mail-administrativo01@saaecandidomota.com.br
mailto:e-mail-administrativo01@saaecandidomota.com.br
mailto:henrique.fgenova@gmail.com
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22.6.4- Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação 

na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar 
com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se 

compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (Modelo de 
Declaração de cumprimento da exigência prevista no inciso V do artigo 27 da Lei 

8.666/93 e que assegura a inexistência de impedimento legal para licitar ou 
contratar com esta Administração- (ANEXO IV); 

22.6.5- Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições dos locais para desenvolvimento do projeto ou que optou por NÃO 

VISITAR o local da prestação dos serviços (ANEXO V); 
22.6.6- Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 14 (catorze) anos, salvo 
na condição de aprendiz (Modelo de Declaração de regularidade para com o 

Ministério do Trabalho- (ANEXO VI); 

22.6.7- Declaração de que não possui nenhum funcionário público do Município 
de Cândido Mota/SP, no seu quadro societário (ANEXO VII); 

22.6.8- Declaração de enquadramento à Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2.006, no caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte 

(ANEXO VIII); 
22.6.9- Declaração de atendimento às normas relativas à saúde e segurança do 

trabalho (ANEXO IX); 
22.6.10- Declaração de que se compromete a fornecer junto aos projetos a 

Anotação de Responsabilidade Técnica- ART quitada (ANEXO X); 
22.6.11- Termo de Referência/Especificações técnicas (ANEXO XI); 

 
Cândido Mota/SP, 24 de abril de 2.022. 

 
 

 

RENAN MATTA MENÃO 
SECRETÁRIO DO SAAE 
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ANEXO I- MODELO DA PROPOSTA  

 
CONVITE Nº. 001/2022 

EDITAL Nº. 001/2022 
PROCESSO Nº. 008/2022 

 

1 -  OBJETO 

 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PRO-
JETO EXECUTIVO DE INTERLIGAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E DESATIVAÇÃO 

DE REDES ANTIGAS DE DISTRIBUIÇÃO, VISANDO OTIMIZAR O SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÂNDIDO MOTA (SP), conforme segue 

abaixo: 

 

Planilha de Orçamento 

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Projeto Executivo de Interligação 
Hidráulica do Sistema de Abastecimento 
de Água 

    

1.1 
Projeto Executivo de Interligação hidráulica 
do sistema de abastecimento de água 
contendo plantas, memoriais, orçamentos 
e demais documentos necessários. 

Projeto 1   

2 Projeto de Desativação de Redes Antigas 
do Sistema de Abastecimento de Água 

    

2.1 Projeto Executivo para desativação de rede 
antiga do sistema de abastecimento de 
água contendo plantas, memoriais, 
orçamentos e demais documentos 
necessários 

Projeto 1   

3 Acompanhamento das Obras de 
Interligação Hidráulica 

    

3.1 Acompanhamento das obras de 
interligação hidráulica e elaboração de 
cadastro As-Built das interligações 

Projeto 1   

 

Cândido Mota, 24 de abril de 2022 
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ANEXO II 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CARTA CONVITE Nº 001/2.022 

PROCESSO Nº 008/2.022 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
CONTRATO QUE CELEBRAM 

ENTRE SI O SAAE DE 
CÂNDIDO MOTA 

E ..................... 
 

    Pelo presente instrumento contratual, presentes as 

partes, de um lado O SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
CÂNDIDO MOTA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 45.959.954/0001-64, estabelecida 
na Rua João Pio Barbosa, nº 197, CEP-19.880-013, Centro, nesta cidade e 

comarca de Cândido Mota, devidamente representada pelo seu secretário, 
RENAN MATTA MENÃO, brasileiro, convivente, tecnólogo em administração, 

portador da cédula de identidade RG nº.................., inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física sob o nº...................., residente e domiciliado na Rua..............., 

e por outro lado, a empresa .............., com sede na Rua........, nº......, na cidade 
de............., estado de ............, inscrita no CNPJ nº............. e Inscrição 

Estadual nº............, neste ato representada pelo Sr. .....................,   portador 
da cédula de identidade RG nº.................., inscrito no Cadastro de Pessoa Física 

sob o nº...................., residente e domiciliado na Rua..................., que em 
razão da proposta vencedora da Carta Convite nº 001/2022, Processo nº 

008/2022, já Homologado e Adjudicado pelo senhor Secretário Municipal, 

celebram entre si, o presente instrumento contratual, consoante as seguintes 
cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota/SP, representado 

pelo seu Secretário, já qualificados no preâmbulo deste Contato, será 
denominado de CONTRATANTE e a empresa que executará os serviços, 

denominada CONTRATADA, obrigando-se nos termos do edital e de sua 
proposta, a ELABORAR PROJETO EXECUTIVO DE INTERLIGAÇÃO DE NOVAS 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO E DESCOMISSIONAMENTO DAS ANTIGAS REDES 
DE ÁGUA DO CENTRO E ADJACÊNCIAS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO 

TÉCNICO NA DESATIVAÇÃO DAS REDES EXISTENTES NO SISTEMA DE 



 

 

        

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

fone: (18) 3341-9200 - e-mail: saae@cmotanet.com.br 

CNPJ: 45.959.954/0001-64 

 

27 

Rua João Pio Barbosa, 197 – Centro– CEP 19880-013 – Cândido Mota/SP- Fone: (18) 3341-9200 

Carta Convite nº 001/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÂNDIDO MOTA (SP), de acordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência e anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1- O objeto do presente contrato será executado sob a forma de Empreitada 
Por Preço Global, incluindo o fornecimento por parte da CONTRATADA, de 

equipamentos, ferramentas, mão de obra (profissionais), e de tudo que for 
necessário ao fiel cumprimento obrigações firmadas. 

 
 2.2 - A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade da execução dos serviços 

e substituí-los quando não corresponderem aos descritos no Termo de Referência 
e demais documentos técnicos. 

2.2.1 – Os serviços contratados contemplam: 

2.2.1.1- Projeto Executivo das novas interligações de rede compatibilizadas com 

as redes existentes; 

2.2.1.2- Projeto de descomissionamento das antigas redes de cimento amianto 

e ferro fundido do antigo sistema de distribuição de água; 

2.2.1.3- Acompanhamento das obras de interligações hidráulicas executado por 

equipes do SAAE ou a ser realizado por terceiros. 

2.2.2- Para o recebimento dos projetos deverão ser apresentadas pela 

Contratada os itens abaixo: 
 

2.2.2.1- Termo de Entrega listando todos os documentos. 
 

2.2.2.3- Pranchas de todos os projetos, especificações técnicas, orçamento e 
Cronograma Físico-Financeiro, impressos e assinados pelos respectivos 

responsáveis técnicos. 
 

2.2.2.4- CD/DVD com cópias de todos os documentos (pranchas de projetos, 
especificações técnicas, orçamento e cronograma físico-financeiro) em versão 

original (.dwg, ifc, .doc, .xls e .pdf), ART/RRT/TRT dos responsáveis técnicos por 
todos os projetos, assinadas e recolhidas. 

 
I- Todos os projetos entregues deverão vir acompanhados das respectivas 
Anotações de Responsabilidades Técnicas (ARTs), Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) ou TRT, assinadas e devidamente quitadas. 
II- Fica sob a responsabilidade da Contratada os recolhimentos das taxas das 

ART/RRT/TRT. As peças gráficas devem, preferencialmente, serem apresentadas 
em formato A1, prezando sempre pela boa organização e não desperdício de 

papel. 
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2.3- A execução dos serviços obedecerá às especificações técnicas constantes 

no ANEXO XI- TERMO DE REFERÊNCIA, as normas ABNT e outras aplicáveis, 

bem como os dispositivos legais pertinentes. 

 

2.4- A CONTRATADA estará obrigada a atender a todas as solicitações expedidas 
durante a vigência deste Contrato. 

 
2.5- A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura 

ocasione ao SAAE de Cândido Mota ou a terceiros, em razão da execução dos 

serviços decorrentes do presente Contrato. 
 

2.6- Constatadas irregularidades no objeto Contratado, a Contratante Poderá: 
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando sua substituição ou rescindindo o contato, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, e, em virtude dos 

bens objetos do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido 
o preço inicialmente registrado;   

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinará 
sua complementação ou rescindirá o Contrato, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la 

em conformidade com a indicação do contratante, e, em virtude do 

objeto do presente, efetuada de imediato, mantido o preço 
inicialmente registrado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 

3.1 – O prazo para execução será de 90 (noventa) dias, a partir da emissão da 
ordem de serviço, prorrogável na forma do artigo 57, §§1º e 2º, da Lei Federal 

nº 8.666, de 1.993. 
 

3.2- O prazo de vigência contratual é de 120 (cento e vinte) dias, com 
possibilidade de prorrogação, desde que devidamente justificada por escrito e 

previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 

4.1- Os pagamentos serão realizados de forma parcelada, por etapas, em acordo 

com o cronograma físico-financeiro apresentado pela proponente vencedora 

(vide disposições do ANEXO XI- TERMO DE REFERÊNCIA). 
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4.1.1- Os pagamentos estarão condicionados à aprovação do Fiscal do Contrato, 

indicado pelo SAAE de Cândido Mota, após suas medições/conferências. 

4.1.2- Com a aprovação do Fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar fa-
tura/nota fiscal dos serviços executados, informando todos os dados, de acordo 

com o empenho. 

4.1.3- O pagamento será efetuado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após 

o “atesto” do Fiscal, observadas as etapas.  

4.2- Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua exe-

cução na forma estabelecida no Edital, seus anexos e, neste Contrato. 

4.2.1- Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos fis-
cais e de cobrança para o Departamento Financeiro/Contábil desta Autarquia 

Municipal. 

4.3- O pagamento dos serviços fica condicionado à apresentação pela Contra-
tada, da relação dos nomes de seus funcionários e os comprovantes de recolhi-

mento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço). 

4.4- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota não efetuará pa-
gamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão realizados nas 

modalidades ordem de pagamento bancária, Correios ou duplicata em carteira, 
devendo a adjudicatária do certame indicar o número de sua conta corrente, 

agência e, banco correspondente. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 – O valor global do contrato é de R$ (...), cujos valores estão discriminados 
na proposta apresentada pela Contratada. 

5.2 – As despesas com a presente licitação correrão por conta de recursos con-

signados em orçamento, codificados sob os seguintes números: 

 

3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais- (4062) 

Fonte de Recurso 04- Recursos Próprios Adm. Indireta 

 

5.3- A presente contratação onerará a dotação orçamentária do ano em vigor. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DA 

CONTRATADA 

 

6.1 – Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a vigência do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

7.1 – Das obrigações da Contratada: 
  

7.1.1- Executar os serviços conforme todas as documentações técnicas 
fornecidas pela Contratante e de sua proposta, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 

e utilizar materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, nas condições 
especificadas no Termo de Referência e em sua proposta. 

 
7.1.2- Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo máximo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, a 

critério da Administração. 
 

7.1.3- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, de acordo com os artigos 14 e, 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 
descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o 

valor correspondente aos danos sofridos. 
 

7.1.4- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações 
em vigor. 

 
7.1.5- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá 

e/ou uniforme, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual 
– EPI, bem como, disponibilizá-los aos visitantes e fiscais. 

 
7.1.6- Apresentar à Contratante, a relação dos empregados que executarão os 

serviços. 
 

7.1.7- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante. 
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7.1.8- Apresentar, quando solicitado pelo SAAE, atestado de antecedentes 

criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas 
instalações do órgão, sendo que o atestado de antecedentes criminais somente 

poderá ser solicitado quando for imprescindível à segurança de pessoas, bens, 
informações ou instalações, de forma motivada. 

 
7.1.9- Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos 
em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas às execuções 

dos serviços, conforme descritos no Termo de Referência e seus anexos. 
 

7.1.10- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 
Internas da Contratante. 

 

7.1.11- Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executarem tarefas não abrangidas pelo 

contrato, devendo relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, 
a fim de evitar desvio de função. 

 
7.1.12- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços (elaborações dos projetos). 
 

7.1.13- Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 

 
7.1.14- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

pela Lei de Licitações 
 

7.1.15- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 

 
7.1.16- Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais das 

prestações dos serviços para representá-la na execução do contrato com 
capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 

 
7.1.17- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e 
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislação. 
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7.1.18- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 

7.1.19- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante 
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução. 
 

7.1.20- Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que coloque em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 

7.1.21- Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

 
7.1.22- Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, 

e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 
contrato. 

 
7.1.23- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros 

de Responsabilidades Técnicas referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/1.977 e 

12.378/2.010), além do preenchimento do Termo de Compromisso da Empresa 
Acerca do Responsável Técnico Pelo Desenvolvimento dos trabalhos. 

 
7.1.24- Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 

7.1.25- Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 

especializado, para que o SAAE possa utilizá-lo, conforme art. 111 da Lei nº 
8.666/1.993, incluindo em especial: 

 
7.1.25.1- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 

permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações. 
 

7.1.25.2- Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 
técnicas, da documentação produzida e congênere, e dos demais produtos 

gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis. 
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7.1.26- Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo 

a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 
especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado. 

 
7.1.27- Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 
 

7.1.28- Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do Termo de Referência. 
 

7.1.29- Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com 
o estabelecimento no instrumento contratual, no Termo de Referência e seus 

anexos, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 
Contratante. 

 
7.1.30- Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, 

por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos 
resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de 
seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública. 

 
7.1.31- Providenciar, conforme o caso, junto aos órgãos federais, estaduais, 

municipais e, concessionárias de serviços públicos, obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas. 

 
7.1.32- Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 

Cadastro de Fornecedores– SICAF, a empresa contratada cujos empregados 

vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor 
responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 

7.1.32.1- Prova de regularidade à Seguridade Social. 
7.1.32.2- Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União. 
7.1.32.3- Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas 

Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado. 
7.1.32.4- Certidão de Regularidade do FGTS– CRF. 

7.1.32.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT. 
 

7.1.33- Serão de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais 
erros/equívocos no dimensionamento da proposta. 
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7.1.34- A participação na presente licitação implica na concordância da licitante 

a toda documentação técnica anexa ao edital. 
 

7.1.35- Seguir as orientações contidas na NBR 12.218 e outras correlatas, 
apresentando os projetos, em plantas digitais e impressas, os seguintes itens: 

7.1.35.1- Planta baixa indicando todas as interligações, com respectivas peças 
hidráulicas, bem como, outras que interfiram na interligação da tubulação; 

7.1.35.2- Projeto civil de caixas de abrigo de singularidade; 
7.1.35.3- Projeto das interligações hidráulicas da nova rede, com as redes 

existentes; 
7.1.35.4- Orçamento detalhado dos materiais e mão de obra necessários para 

as execuções da(s) futura(s) obra(s), bem como, cronogramas físico-financeiros;  
7.1.35.5- Memorial descritivo e de cálculo das interligações;  

7.1.35.6-Planta baixa indicando todas as conexões necessárias para o 

isolamento da rede, com as respectivas peças hidráulicas, bem como, outras que 
interfiram na execução;  

7.1.35.7- Anotação de responsabilidades técnica (ARTs); 
 

7.1.36- Acompanhar as obras para a implantação de todas as interligações 
hidráulicas a fim de se verificar se estão de acordo com os seus projetos, visando 

assegurar a continuidade do abastecimento de água da população de Cândido 
Mota.   

 
7.2- Das obrigações da CONTRATANTE: 

 
7.2.1- Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do 
Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência. 

 

7.2.2- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

 
7.2.3- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

 
7.2.4- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 
prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas 

sejam as mais adequadas. 
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7.2.5- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços 

executados, na forma do contrato, observando o cronograma. 
 

7.2.6- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de 
serviços da Contratada, consoante previsão na legislação. 

 
7.2.7- Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 

dos serviços objetos do contrato. 
 

7.2.8- Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 
recebimento (se for o caso). 

 
7.2.9- Cientificar o órgão de representação judicial do SAAE de Cândido Mota 

para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações 

pela Contratada. 
 

7.2.10- Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built, 
especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e 

aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 
notificações expedidas. 

 
7.2.11- Poderá exigir da Contratada que providencie o seguinte, como condição 

indispensável para recebimento provisório e/ou definitivo de objeto, quando for 
o caso: 

7.2.11.1- Se o caso, As built, elaboradas pelo responsável técnico por sua 
execução. 

7.2.11.2- A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do 
serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 

8.666/93 e, no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 
8.1 – A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de 

qualquer dos deveres elencados no presente, sujeitará o CONTRATADO, 
garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

penalidades de: 
 8.1.1 – Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos os objetos da contratação; 
        8.1.2 – Multa: 

 8.1.2.1 – Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20(vinte) dias; 

 8.1.2.2 – Compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total 
do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, 
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podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das 

penalidades não supere o valor total do contrato. 
 8.1.2.3– Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o SAAE de 

Cândido Mota, pelo prazo de até dois anos; 
 8.1.2.4– Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir 
a Administração pelos prejuízos causados; 

 
8.2 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 
 

8.3 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 

8.4– A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à administração, observando o princípio da 
proporcionalidade. 

 
8.5 – As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor ao Município, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados 

judicialmente. 
 

8.6– As Sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
9.1 – As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em 

tais casos, são aquelas previstas nos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

9.2 – O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art.80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento. 
 

9.3 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, 
assegurando- se à Contratada o direito à previa e ampla defesa. 
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9.4 – A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 
administrativa, prevista no art. 77, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
9.5 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

 9.5.1- Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente 
cumpridos; 

 9.5.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 9.5.3 – Indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE/ REEQUILÍBRIO 

 
10.1- Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses de tributos ou 

encargos, criados, alterados ou extintos, bem como, a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, 
de comprovada repercussão nos preços, que poderão implicar na revisão para 

mais ou para menos, conforme o caso, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do 
artigo 65, da Lei Federal nº 8666/93, e suas alterações.     

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS 
CASOS OMISSOS 

 
11.1 – A execução do presente Contrato será regida pela Lei Federal n.º 

8.666/93, e demais legislações pertinentes à espécie, que servirão inclusive, 
para esclarecimentos dos casos por ventura omissos neste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1- A Contratante indica como fiscal, para acompanhamento do contrato: 
 

-Luiz Henrique Franciscatti de Gênova 
- Cargo: Engenheiro Civil 

- Telefone para contato: (18) 3341-9350 
- E-mail: henrique.fgenova@gmail.com 

 
12.2- O fiscal acima mencionado será responsável pelo acompanhamento da 

execução contratual, devendo dirigir-se à Contratada para os fins do 
cumprimento das cláusulas estipuladas no presente instrumento. 

 
12.3- O fiscal do contrato poderá sustar qualquer trabalho que esteja sendo 

executado em desacordo com o especificado, sempre que a medida se tornar 
necessária, bem como, adotar outras providências, como anotações em registro 
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próprio das ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for 

necessário para regularização das falhas ou defeitos observados. 
 

12.4- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal, 
deverão ser encaminhadas ao Secretário Municipal, sr. RENAN MATTA MENÃO, 

gestor da contratação, que adotará as medidas pertinentes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

13.1 – Será competente o Foro da Comarca de Cândido Mota, Estado de São 
Paulo, para dirimir eventuais dúvidas sobre este Contrato. 

 
 

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições 

estabelecidas neste Instrumento, aceitam e cumprirem fielmente as normas 
legais e regulamentares e, assinam em 03(três) vias de igual feito e teor, na 

presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos.   
 

Cândido Mota, .... de ........... de 2.022. 
 

 
 

 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Contratante 
CNPJ nº 45.959.954/0001-64 

Renan Matta Menão 

Secretário 

 

 

 

 

Empresa Contratada 

CNPJ nº 

Nome do representante legal 
 

Testemunhas: 

 
 

Nome: 

RG: 
    

Nome: 
RG: 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

Ao 
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

At. - Comissão de Licitações 
Ref.: Processo nº 008/2022 – Carta Convite nº 001/2022 

 
OBJETO:   

 
 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
Rua ................................., Nº. ....., na cidade de ............./SP, inscrita no 

CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, venho por 

meio desta no uso se suas atribuições legais, DECLARAR, para fins de 
participação no Processo licitatório em pauta, que a empresa dispõe das 

ferramentas e equipamentos essenciais para o cumprimento da execução dos 
serviços de acordo com o presente Edital e Termo de Referência. 

 
 

Por ser expressão da verdade, subscrevo. 
 

 
 

......................................, ............ de ............................... de 2022 

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

 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
Ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

At. - Comissão de Licitações 
 

Ref.: Processo nº 008/2022- Carta Convite nº 001/2022 
 

OBJETO: 
 

 
 

 (Razão Social da Empresa), estabelecida na 

Rua ................................., Nº. ....., na cidade de ............./SP, inscrita no 
CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, venho por 
meio desta, DECLARAR, para fins de participação no Processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei que: a) todas as informações documentais e técnicas 
fornecidas são verdadeiras; b) recebeu todas as informações necessárias para 

participar do certame e concorda com os termos do Convite; c) não está 
impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de 

inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se 
encontram pendentes ou sem que tenha sido reabilitado perante a autoridade 

que aplicou a penalidade. 
 

Por ser expressão da verdade, subscrevo. 
 

 ....................................., ............. de ............................... de 2022. 

 
 

........................................................... 
Razão Social da Empresa 

 Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 

N.º do documento de identidade 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE TEM CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS 
LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS 

 
 

 Ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 
 

At. - Comissão de Licitações 
Ref.: Processo nº 008/2022– Carta Convite nº 001/2022 

 
 

 

 
 (Razão Social da Empresa), estabelecida na 

Rua ................................., Nº. ....., na cidade de ............./SP, inscrita no 
CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, venho por 
meio desta, DECLARAR, para fins de participação no Processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, que temos conhecimento do local onde serão 
desenvolvidos os serviços objeto da licitação em referência e temos, por 

conseguinte, pleno conhecimento das condições de acesso, do objeto e das 
eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo 

comprometer o andamento para desenvolvimento do projeto. 
 

Por ser expressão da verdade, subscrevo. 
 

..................., ............... de ................................ de 2022. 

 
 

 _____________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 

Ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 
At. - Comissão de Licitações 

Ref.: Processo nº 008/2022 - Carta Convite nº 001/2022 
 

 OBJETO: 
 

 (Razão Social da Empresa), estabelecida na 
Rua ................................., Nº. ....., na cidade de ............./SP, inscrita no 

CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, venho por 
meio desta no uso se suas atribuições legais, DECLARAR, para fins de 

participação no Processo licitatório em pauta, que está em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no 

inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no 
inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

acima). 
Por ser expressão da verdade, subscrevo. 

 
 ............................................., ............ de ............................... de 2022. 

 

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

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidadade 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO 
 

 

 
AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

 
At.- Comissão de Licitações 

 
Ref. Processo nº 008/2022 

Carta Convite nº 001/2022 

 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço 

completo), inscrita no CNPJ nº             e, Inscrição Estadual nº                                , 
representada neste ato pelo seu sócio/procurador (qualificação completa), 

DECLARA, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas neste ato 
convocatório, que a empresa acima relacionada não possui em seu quadro de 

funcionários, nenhum servidor público do município de Cândido Mota/SP.   
 

Por ser verdade, assina o presente. 

 

……………………., …….. de ……………………. de 2.022. 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

Nº do documento de identidade 
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ANEXO VIII 

 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME`S) E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (EPP`S) 

 

Ao SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

At. - Comissão de Licitações 

Ref.: Processo nº 008/2022- Carta Convite nº 001/2022 

OBJETO: 

 

 (Razão Social da Empresa), estabelecida na 
Rua ................................., Nº. ....., na cidade de ............./SP, inscrita no 

CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, venho por 

meio desta, DECLARAR, para fins de participação no Processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, que a empresa acima relacionada se enquadra na 
Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e requer exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório, 
realizado pelo SAAE. 

Por ser expressão da verdade, subscrevo. 

..................., ............... de .............................. de 2022. 

_____________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À 

SEGURANÇA E SAUDE 

 

 Ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

At. - Comissão de Licitações 

Ref.: Processo nº 008/2022   

Carta Convite nº 001/2022 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 

Rua ................................., Nº. ....., na cidade de ............./SP, inscrita no 
CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu 

(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, venho por 
meio desta, DECLARAR, para fins de participação no Processo licitatório em 

pauta, sob as penas da Lei, que cumprirá com as normas relativas à Saúde e 
Segurança no trabalho de seus empregados e terceiros. 

 
Por ser expressão da verdade, subscrevo. 

 

........................................., ............. de ............................... de 2022. 

 

 ........................................................… 

 Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO- FORNECIMENTO/RECOLHIMENTO DE ART 

 

 Ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA 

At. - Comissão de Licitações 

Ref.: Processo nº 008/2022   

Carta Convite nº 001/2022 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na 
Rua ................................., Nº. ....., na cidade de ............./SP, inscrita no 

CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu 
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, venho por 

meio desta, DECLARAR, para fins de participação no Processo licitatório em 
pauta, sob as penas da Lei, que nos comprometemos a fornecer junto aos 

projetos, devidamente recolhidas, as competentes Anotações de 

Responsabilidades Técnicas (ART) dos profissionais responsáveis.              

 

........................................., ............. de ............................... de 2022. 

 

 ........................................................… 

 Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO XI- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Interligação de Redes de Água e De-

sativação de Redes Antigas de Distribuição, visando otimizar o sistema de abastecimento 

de água de Cândido Mota (SP). 

 

RESPONSÁVEL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  

CÂNDIDO MOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇO/2022 
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1 - INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

1.1 - A cidade de Cândido Mota, assim como muitas outras cidades brasileiras, pos-

sui uma tendência de crescimento nas próximas décadas, sendo que nesse período, pode-

rão aparecer problemas em praticamente todos os aspectos da infraestrutura urbana, em 

particular no que se refere ao abastecimento de água.  

Tem-se evidenciado no município o aparecimento de novos loteamentos. Este fato 

faz com que os dirigentes responsáveis pelos serviços de água e esgoto realizem um pla-

nejamento integrado visando atender toda a população municipal.  

Os custos e investimentos necessários para a ampliação da produção e distribuição 

de água tratada são bastantes elevados. Desta forma, os responsáveis por estes serviços 

precisam buscar soluções para atender as novas demandas.  

Diante deste cenário, com o intuito de otimizar o sistema de abastecimento do muni-

cípio o SAAE implantou um novo sistema de distribuição de água composto por tubos de 

PEAD em substituição as redes antigas de cimento amianto e ferro fundido. Em função dos 

serviços executados é necessário realizar a interligação das novas redes ao sistema de 

distribuição existente e descomissionar as redes antigas. 

Em suma as atividades propostas no presente termo de referência visam o aumento 

da eficiência do sistema de água e o combate a perda de água tratada uma vez que o 

abastecimento ainda é realizado pelo antigo sistema e promovem a melhoria na qualidade 

de vida da população que habita o município, melhorando a disponibilidade hídrica. 

DADOS DO MUNICIPIO 

Localização: latitude 22º44'45" sul e a uma longitude 50º23'13" oeste 

Altitude: 479 metros. 

Densidade demográfica (hab./km²): 52,09 

Área do município (km2): 596,290 

População: 29.884 habitantes (IBGE, 2010) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demográfica
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Figura 01. Localização do município de Cândido Mota no Estado de São Paulo 

2 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 

2.1 - O município de Cândido Mota possui como gestor dos serviços de saneamento 

o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que é responsável pelo abastecimento de 

água e coleta, afastamento e tratamento do esgoto sanitário do município. 

O Sistema de abastecimento de água de Cândido Mota é constituído de captação 

superficial, através da reunião de diversas minas e subterrânea por meio de poços tubulares 

profundos.  

A sede da cidade de Cândido Mota é abastecida pelas águas das minas que são 

captadas e reunidas juntas com água de um (01) poço tubular profundo P01, e também por 

mais treze (13) poços tubulares profundos distribuídos no perímetro urbano. Nos Distritos 

de Nova Alexandria, Santo Antônio de Paranapanema, Frutal do Campo e Patrimônio de 

São Benedito, existem quatro (04) poços profundos distintos que abastecem a rede de dis-

tribuição de cada um destes distritos. 

O sistema de abastecimento de água de Cândido Mota no ano de 2017 (fonte: SNIS) 

produziu um volume de 2.600.000,00m³ e consumiu um volume micromedido e faturado, 
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iguais a.1.908.000,00m3 no ano, sendo que o índice de perdas para esse ano ficou esti-

mado em 26,62%. 

A Tabela 01 apresenta a relação dos reservatórios existentes no sistema de abaste-

cimento de água do município de Cândido Mota. 

RESERVATÓRIO LOCAL TIPO MATERIAL VOLUME (m3) 

R01 CENTRAL ELEVADO CONCRETO 250,0 

R02 CENTRAL APOIADO METÁLICO 1.500,0 

R03 SÃO FRANCISCO / 

SÃO ROQUE 
APOIADO METÁLICO 130 

R18 (novo) SANTA CRUZ APOIADO METÁLICO 200 

R04 ESTÁDIO MUNICIPAL ELEVADO CONCRETO 150 

R05 POPULAR CAIXA APOIADO METÁLICO 130 

R06 FREI PAULINO ELEVADO CONCRETO 150 

R08 JD. PARAISO APOIADO METÁLICO 130 

R09 JD. BETÂNIA APOIADO METÁLICO 130 

R10      JD. INDUSTRIAL APOIADO METÁLICO 300 

R11 TANGARÁ APOIADO METÁLICO 80 

R13 DISTRITO NOVA 

ALEXANDRIA 
ELEVADO CONCRETO 50 

R15 DISTRITO FRUTAL 

DO CAMPO 
APOIADO METÁLICO 50 

R16 
DISTRITO SANTO 

ANTÔNIO DO PARA-

NAPANEMA 

ELEVADO CONCRETO 15 

R17 PATRIMÔNIO SÃO 

BENEDITO 
APOIADO METÁLICO 15 

   TOTAL: 3.280m3 

Tabela 01: Relação dos reservatórios existentes no sistema de abastecimento 

de água do município de Cândido Mota 

Observação: Nos Distritos: Nova Alexandria, Frutal do Campo, Santo Antônio do Pa-

ranapanema e Patrimônio São Benedito existem reservatórios individuais. 

Na Tabela 02 a seguir é apresentada a relação dos poços profundos existentes no 

sistema de abastecimento de água de Cândido Mota. 
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LOCAL CAPTAÇÃO 

VAZÃO 

ESTIMADA 

(m3/h) 

POTÊNCIA 

BOMBAS 

(HP) 

DIAMETRO 

TUBO DE 

RECALQUE 

1. Rodovia Fortunato Petrini – Água do 
Paraíso 

Poço P01 180,0 25 8” 

 Minas     

2- Rua João Pio Barbosa, 197 – Sede Poço P02 35,0 25 3” 

3- Rua São João – São Roque Poço P03 13,0 15 2.1/2 

4- Rua João Flauzino Barbosa – Par-
que Santa Cruz 

Poço P04 20,0 20 3” 

5- Rua Jaime Oliveira Borges Poço P05 24,8 15 3” 

6-Rua Jerônimo F. Barbosa – Estádio 
Municipal 

Poço P06 14,0 20 2.1/2” 

7- Rua Paschoal Mussolini – Casas Po-
pulares  

Poço P07 30,0 11 2” 

8- Rua D. Pedro II – Casas Populares Poço P08 12,0 9 3” 

9- Rua São Caetano – Frei Paulino Poço P09 17,0 20 3” 

10-Rua Mariana Alves Borges – Jd. 
São Geraldo 

Poço P10 35,0 20 3” 

11-Rua Cardeal Arco Verde – Vila São 
Judas 

Poço P11 

(desativado) 

2,8 2 1.1/2” 

12- Rua Manoel J. Maroubo – Jardim 
Paraíso 

Poço P12 45,0 20 3” 

13- Rua Antonio Fantozzi – Jardim 
Bethânia 

Poço P13 12,0 12 2” 

14- Av. Gilfredo Boretti – Distrito Indus-
trial 

Poço P14 14,0 10 2.1/2” 

15- Rua Sergio Frazão – Jardim Tan-
gará 

Poço P15 10,0 8 2” 
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16-Rua Benedito P..Silva – Alexandria Poço P16 

(desativado) 

 

2,7 

 

5 

 

1.1/2” 

17-Rua Marechal Teodoro – Alexandria Poço P17 20,0 6 3” 

18-Rua Primeiro de Maio – Frutal do 
Campo 

Poço P18 19,0 8 3” 

19- Rua José G. Pazinatto – Frutal do 
Campo 

Poço P19 35,0 8 3” 

20- Santo Antonio do Paranapanema Poço P20 7,0 4 2” 

21- Patrimônio de São Benedito Poço P21 11,0 5 2” 

 TOTAL: 553,8   

Tabela 02: Relação dos poços artesianos com vazão e potência das bombas 

A seguir é apresentado no mapa, representado na Figura 02. Mapa com a locali-

zação da área envolvida no projeto., as áreas e infraestruturas envolvidas nas ações 

descritas neste termo de referência. Grande parte do projeto será desenvolvida na área 

central do município de Cândido Mota. 
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Figura 02. Mapa com a localização da área envolvida no projeto. 

 

3 - OBJETO 

3.1 - O presente documento tem por objetivo executar o projeto executivo de interli-

gação das novas redes de distribuição e descomissionamento das antigas redes de distri-

buição de água do centro e adjacências que visam à a otimização do sistema de abasteci-

mento de Cândido Mota– SP, sendo os objetivos específicos: 

 Projeto Executivo das novas interligações de rede compatibilizadas com as 

redes existentes; 

 Projeto de descomissionamento das antigas redes de cimento amianto e ferro 

fundido do antigo sistema de distribuição de água; 

 Acompanhamento das obras de interligações hidráulicas executado por 

equipe do SAAE ou a ser realizado por equipe terceirizada. 
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4 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TRABALHO 

4.1 - Entidade Responsável 

4.1.1 - O SAAE de Cândido Mota será a entidade contratante do trabalho referido 

neste Termo de Referência. 

4.2 - Coordenação dos Trabalhos 

4.2.1 - O SAAE de Cândido Mota, elegerá um responsável para exercer as funções 

de Fiscalização, para o acompanhamento dos trabalhos, na fase de execução do contrato. 

4.3 - Organização da Empresa 

4.3.1 - Cada empresa deverá apresentar proposta isoladamente, como única res-

ponsável, perante o trabalho objeto deste Termo de Referência. A proposta deverá com-

provar os compromissos, indicando claramente as áreas especializadas da proponente, o 

nome e a qualificação dos técnicos e demais pessoas envolvidas. A empresa consultora 

proponente designará um diretor para os entendimentos no nível administrativo para sanar 

dúvidas junto ao SAAE de Cândido Mota e um coordenador técnico para sanar dúvidas 

junto ao fiscal, designado pelo SAAE de Cândido Mota. 

5 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

5.1 - Para a execução das ações previstas neste termo de referência deverão ser 

desenvolvidas e executadas as seguintes atividades: 

5.1.1 - Projeto Executivo de Interligação de Redes no Sistema de Abasteci-

mento de Água. 

5.1.2 - Todo o projeto deverá seguir as orientações contidas na NBR 12.218 e outras 

correlatas, desta forma, deverá ser apresentado em planta digital e impressa os seguintes 

itens: 

- Planta baixa indicando todas as interligações, com respectivas peças hidráulicas, 

bem como outras que interfiram na interligação da tubulação; 

- Projeto civil de caixas de abrigo de singularidades 
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- Projeto das interligações hidráulicas da nova rede com as redes existentes; 

- Orçamento detalhado dos materiais e mão de obra necessários para a execução 

da obra, bem como cronograma físico-financeiro; 

- Memorial descritivo e de cálculo das interligações; 

- Anotação de responsabilidade técnica (ART). 

PRODUTO: Projeto hidráulico detalhado das interligações hidráulicas a serem im-

plantadas no sistema de abastecimento de água do município de Cândido Mota. 

5.2. Projeto Executivo de Desativação de Redes no Sistema de Abastecimento 

de Água. 

5.2.1 - Todo o projeto deverá seguir as orientações contidas na NBR 12.218 e outras 

correlatas, desta forma, deverá ser apresentado em planta digital e impressa os seguintes 

itens: 

- Planta baixa indicando todas as conexões necessárias para o isolamento da rede, 

com respectivas peças hidráulicas, bem como outras que interfiram na execução do serviço; 

- Projeto civil de caixas de abrigo de singularidades, caso seja necessário; 

- Projeto das interligações hidráulicas da nova rede com as redes existentes; 

- Orçamento detalhado dos materiais e mão de obra necessários para a execução 

da obra, bem como cronograma físico-financeiro; 

- Anotação de responsabilidade técnica (ART). 

PRODUTO: Projeto hidráulico detalhado das interligações para isolamento das redes 

a serem desativadas no sistema de abastecimento de água do município de Cândido Mota. 

5.3. Acompanhamento das Obras de Interligação Hidráulica. 

5.3.1 - A empresa contratada será responsável por acompanhar as obras para a 

implantação de todas as interligações hidráulicas a fim de se verificar se as obras estão de 

acordo com o projeto visando assegurar a continuidade do abastecimento de água a popu-

lação de Cândido Mota. 
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5.3.2 - A contratada deverá ter uma equipe própria para acompanhar as obras, sendo 

esta formada por Técnico, este responsável por orientar as equipes de campo na condução 

dos trabalhos. 

5.3.3 - Caberá a contratada realizar a atualização do cadastro As-Built de todas as 

interligações hidráulicas, sendo necessário o fornecimento de arquivo digital e impresso do 

cadastro atualizado do sistema de abastecimento de água. 

5.3.4 - PRODUTO: Acompanhamento dos serviços de interligação hidráulica e for-

necimento do cadastro As-Built (como construído) das interligações hidráulicas. 

 6 - PRAZO 

6.1 - A contratação terá prazo vigência de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura 

do contrato, podendo haver prorrogação, mediante requerimento expresso da contratada, 

e a critério e por conveniência do SAAE de Cândido Mota.  
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Tabela 03. Planilha de Orçamento para execução dos Serviços. 

Planilha de Orçamento 

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. VALOR 
UNITARIO 

VALOR TO-
TAL 

1 Projeto Executivo de Interligação Hi-

dráulica do Sistema de Abasteci-

mento de Água 

    

1.1 Projeto Executivo de Interligação hidráu-

lica do sistema de abastecimento de 

água contendo plantas, memoriais, orça-

mentos e demais documentos necessá-

rios. 

Projeto 1   

2 Projeto de Desativação de Redes An-

tigas do Sistema de Abastecimento de 

Água 

    

2.1  Projeto Executivo para desativação de 

rede antiga do sistema de abastecimento 

de água contendo plantas, memoriais, 

orçamentos e demais documentos ne-

cessários 

Projeto 1   

3 Acompanhamento das Obras de Inter-

ligação Hidráulica 

    

3.1 Acompanhamento das obras de interliga-

ção hidráulica e elaboração de cadastro 

As-Built das interligações 

Projeto 1   
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 7 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - O SAAE fornecerá a empresa contratada todo material técnico disponível no 

setor de engenharia, bem como colocará sua equipe técnica à disposição da empresa, que 

farão as considerações relevantes às necessidades da Autarquia. 

7.2 - Os serviços serão acompanhados pelo engenheiro designado pelo SAAE, que 

a qualquer momento poderá solicitar a paralisação dos serviços caso não atendam ao es-

pecificado em edital ou que apresentem soluções fora da realidade.  

7.3 - Deverá ser elaborado pela contratada, mensalmente, um relatório parcial dos 

serviços executados onde deverá estar especificado a metodologia utilizada e a meta a ser 

atingida. 

7.4 - A qualquer momento a fiscalização do SAAE poderá efetuar uma vistoria em 

todos os locais apontados pela contratada para verificação das informações repassadas, e 

questionar a metodologia apresentada. Neste caso a empresa deverá apresentar soluções 

reais dentro do prazo máximo de uma semana a contar do recebimento do oficio. 

7.5 - Todas as obras projetadas deverão ser precedidas da devida sinalização, de 

acordo com as normas da ABNT. 

8 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

8.1 - Será de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento 

de segurança para seus funcionários, devendo para tanto, atender as legislações em vigor 

para cada tipo e risco de serviço. 

8.2 - A empresa deverá prever todos os equipamentos necessários, desde ferramen-

tas manuais até veículos pesados para transporte e ou locomoção interna. 

9 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1 – Das obrigações da contratada; 

9.1.1- Executar os serviços conforme todas as diretrizes fornecidas pela Contratante, 

e conforme os termos de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os veículos, 
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas Termo de Referência e instrumento contratual a ser elaborado. 

9.1.2- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo máximo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados, a critério do SAAE de Cândido Mota. 

9.1.3- Manter o empregado nos horários compatíveis para o cumprimento dos 

serviços, no prazo contratual. 

9.1.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

de acordo com os artigos 14 e, 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

9.1.5 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços 

a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

9.1.6 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá 

e/ou uniforme, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, bem 

como, disponibilizá-los aos visitantes e fiscais. 

9.1.7 - Responsabilizar-se por todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, ou 

responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, 

previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária ou não, 

cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante. 

9.1.8 - Apresentar, quando solicitado pelo SAAE, atestado de antecedentes criminais 

e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, 

sendo que o atestado de antecedentes criminais somente poderá ser solicitado quando for 

imprescindível à segurança de pessoas, bens, informações ou  

instalações, de forma motivada. 

 9.1.9 - Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que 
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ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito neste Termo de Referência e seus anexos. 

9.1.10 - Instituir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 

Internas da Contratante. 

9.1.11 - Instituir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função. 

9.1.12 - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da elaboração do projeto. 

9.1.13 - Não permitir a utilização de trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do  menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

9.1.14 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei 

de Licitações. 

9.1.15 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual 

ou municipal, as normas de segurança da Contratante. 

9.1.16 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.1.17 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou 

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos. 

9.1.18 - Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que coloque em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros. 

9.1.19 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de veículos, ferramentas, e 

tudo o que for necessário à elaboração do projeto, durante a vigência do contrato. 
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9.1.20 - Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

bem como a ART dos engenheiros contratados por ela e que ficarão responsáveis pela 

elaboração dos projetos, e apresentar tal documentação antes do início da execução do 

objeto. 

9.1.21 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o 

local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.1.22 - Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações deste Termo de 

Referência. 

9.1.23 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecimento no instrumento contratual e Termo de Referência, bem como substituir 

aqueles realizados com vícios de construção, a qualquer tempo se constatado pelo fiscal 

da Contratante. 

9.1.24 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução, por danos 

resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou 

de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

9.2 – Das obrigações da contratante: 

9.2.2 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato e Termo de Referência. 

9.2.3 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

9.2.4 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
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9.2.5 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas. 

9.2.6 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços executados, 

na forma do contrato, observando o prazo de execução estabelecido no Contrato. 

9.2.7 - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços 

da Contratada, consoante previsão na legislação. 

9.2.8 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objetos do contrato. 

9.2.9 - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento (se for o caso). 

9.2.10 - Cientificar o órgão de representação judicial do SAAE de Cândido Mota para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada. 

9.2.11 - Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificações técni-

cas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas 

 

9.2.12 – Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização na ela-

boração dos projetos; 

10- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1- A despesa decorrente da contratação correrá à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento do SAAE de Cândido Mota/SP ou a ele provisionados, que 

serão discriminados na nota de empenho e no instrumento contratual. 
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11- DO PAGAMENTO: 

11.1 – Os pagamentos serão realizados, mensalmente, efetuado em função dos ser-

viços executados a cada período de 30 dias, por meio de medição realizada pelo CONTRA-

TANTE, e ainda, conforme o cronograma físico financeiro apresentado e aprovado, após a 

emissão da Nota Fiscal, sendo que, o SAAE de Cândido Mota efetuará o pagamento, em 

05 (cinco) dias após a entrega da mesma; 

 

11.2 – Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua exe-

cução na forma estabelecida neste Edital e seus anexos. 

 

11.3 – O pagamento dos serviços fica condicionado à apresentação pela Contratada, 

da relação dos nomes de seus funcionários e os comprovantes de recolhimento do INSS 

(Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) 

 

11.4 -  Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela 

definida no item anterior; 

 

11.5 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota não efetuará paga-

mento através de cobrança bancária; os pagamentos serão efetuados nas modalidades 

ordem de pagamento bancária, Correios ou duplicata em carteira, devendo a adjudicatária 

do certame indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente; 

 

11.6- Na ocorrência de atraso do pagamento, quando por culpa do SAAE, o valor 

devido será atualizado, da data de seu real vencimento à de efetivo pagamento, pela taxa 

diária de 0,02%; 

 

12 -  DA VARIAÇÃO DOS PREÇOS 

 

12.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses de quaisquer 

tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
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disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de com-

provada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou 

para menos, conforme o caso; previsto na alínea “d” do Inciso II, do art. 65 da Lei 8.666/93 

e suas alterações; 

 

12.2 – A eventual revisão de preços contratuais será concedida após análise técnica 

e jurídica do SAAE, porem contemplará os serviços realizados a partir da data da solicita-

ção; 

13 - DAS PENALIDADES 

13.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento to-

tal da obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos 

incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em multa pecuniária de 

50% (cinquenta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

 

13.2 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a 

Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na 

execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não 

mantiver a proposta, transgredir as cláusulas e condições do contrato. 

 

13.3 - A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

13.3.1 - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante. 

 

13.4 - Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, sujeitar-se-á o faltoso às 

multas de moratória adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor da obrigação 

não cumprida ou cumprida com atraso: 
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13.4.1 - Atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso 

para elaboração dos projetos 

 

13.4.2 - Atraso superior a 5 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem 

anterior, será considerada pela Contratante a inexecução total ou parcial do ajuste. 

 

13.5 - Em caso de inexecução parcial a Contratada ficará sujeita à multa 

compensatória de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da obrigação não cumprida. 

 

13.6 - Em caso de inexecução total a Contratada ficará sujeita à multa compensatória 

de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 

 

13.7 - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

 

13.8 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e 

depois de decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.   

 

13.9 - As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a 

que o faltoso tiver direito ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste 

último caso, somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta dias) 

contados da data da respectiva notificação. 

 

13.10 - Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberão recursos, 

conforme disciplina do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

13.11 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
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13.12 - A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta 

a ampla defesa do adjudicatário. 

14- DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1- É vedada subcontratação da atividade principal do objeto deste termo, sem 

aprovação prévia do SAAE de Cândido Mota. 

14.1.1 – Nenhuma transferência mesma autorizada pelo SAAE de Cândido Mota 

isentará a Contratada de suas responsabilidades contratuais e legais. 

15. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO  

15.1 - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 

poderá realizar vistoria nas instalações do local dos serviços, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, de segunda-feira à sexta-feira das 07:00 as 17:00.  

15.2 - O prazo para vistoria inicia-se no dia útil seguinte a publicação do Edital, es-

tendendo-se até o dia útil anterior à data da abertura da sessão pública. 

 15.2.1 - Para a vistoria o licitante, ou seu representante legal, deverá estar devida-

mente identificado, apresentando documentos de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

15.3 - A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações 

e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

16 - FISCALIZAÇÃO 

16.1- OS serviços serão fiscalizados pelo Engenheiro, sr. LUIZ HENRIQUE 

FRANCISCATTI DE GENOVA, e pelo Diretor do Departamento de Água do SAAE, sr. 

ANGELO CARVALHO DE CASTRO. 

17- DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA 

17.1- A contratação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 

e suas, suas alterações e demais legislações pertinentes à espécie.     

 Cândido Mota, (SP), 08 de abril de 2.022. 
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Secretário Municipal 
 

 

 

Luiz Henrique Franciscatti de Genova 
Engenheiro Civil 

 

 

 

Ângelo Carvalho de Castro 
Diretor Departamento de Água 

  


