SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA
FONE: (18) 3341-9200 - e-mail: saae@cmotanet.com.br
CNPJ: 45.959.954/0001-64

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO Nº 008/2021
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO

1- PREÂMBULO

1.1- A Comissão Municipal de Licitações- COMUL, do SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) sob o n.º 45.959.954/0001-64, com sede na Rua João Pio Barbosa, nº 197, CEP19.880-013, Centro, nesta cidade e comarca de Cândido Mota, devidamente representada pelo seu
secretário RENAN MATTA MENÃO, FAZ SABER a todos os interessados que acha-se aberta nesta
Autarquia, a TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2.021 , do tipo “menor preço global”, que será regida
pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, destinando-se à contratação de empresa especializada
PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250MM
EM PEAD E TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MÃO DE OBRA, especificados no Anexo X – Pasta Técnica, que é parte integrante deste edital. A
entrega dos envelopes da “documentação” e da “proposta” deverá ocorrer até às 09h, do dia
01/06/2.021, junto ao Departamento Administrativo do SAAE, no endereço supramencionado ou
encaminhados via Correspondência Postal.
1.1.1- A abertura do envelope Nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” será às 10h.
1.1.2- A abertura do ENVELOPE Nº 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS”, poderá se dar no
mesmo dia e local, ficando condicionada à desistência expressa de interposição de recursos de todos os
participantes, conforme determina o inciso III, do artigo 43, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
posteriores alterações.

1.1.3- Se decidirem entregar os envelopes no próprio dia do recebimento, as EMPRESAS
PROPONENTES deverão comparecer ao SAAE com a necessária antecedência em relação ao horário
limite, não se aceitando justificativas de atraso no protocolo dos envelopes devido a problemas de
trânsito ou de qualquer outra natureza.
1.1.4- Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou
despachados por intermédio de empresas

que prestam este tipo de serviço, hipóteses em
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que o SAAE não se responsabilizará por extravio ou atraso.

1.1.4.1- O licitante deverá indicar, no envelope externo, abaixo das informações do destinatário,
as seguintes informações:

URGENTE
TOMADA DE PREÇOS nº __/20__
DATA DA SESSÃO: ____/____/20__
HORÁRIO:

2- OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA
DE IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE ADUTORA
E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO
DESTRUTIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA, conforme Termo de Referência, Planilhas Orçamentárias, Cronograma FísicoFinanceiro (Anexo X) do presente edital.

2.1.1- A obra será realizada em trecho da Rodovia SP 266- Fortunato Petrini, entre o Km 443+
123 m e Km 443+ 800 m.

2.1.2- A execução dos serviços obedecerá fielmente às especificações técnicas constantes no
Anexo I, às normas da ABNT ou outras aplicáveis e demais dispositivos legais vigentes.

2.2- O procedimento licitatório e a contratação que dele resultar obedecerão, integralmente, às
regulamentações constantes da Lei n.º 8.666/93.

2.3- 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
acima citado, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h, estando também
disponíveis no site do SAAE, através do link www.saaecandidomota.com.br, na barra
Licitações/Tomada de Preços/ Processo 008/2021- Tomada de Preços 01/2.021.
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3- DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1- Os interessados em participar da presente Licitação deverão estar previamente inscritos no
CADASTRO DE FORNECEDORES da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA,
ou desta AUTARQUIA MUNICIPAL.

3.2- Aos que não forem inscritos perante a Prefeitura de Cândido Mota ou a esta Autarquia
Municipal e consequentemente não possuírem o CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO
CADASTRAL”, e desejarem participar desta licitação, deverão apresentar toda documentação exigida
nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, devidamente enumeradas e em uma pasta, até 03 (três) dias uteis
antes da data marcada para entrega dos envelopes, sendo que a mesma deverá estar devidamente
enumerada conforme os artigos supracitados.

3.3- Não poderá participar desta licitação a empresa:

3.3.1- Declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n.º
8.666/1.993.

3.3.2- Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
ou insolvência, em processo de dissolução ou de liquidação.
3.3.3- Que possuam em seus quadros societários, dirigentes ou empregados, servidores desta
Autarquia ou da Prefeitura Municipal de Cândido Mota, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93.

3.3.4-Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

3.3.5- Empresa cujo ramo de atividade constante no contrato social seja divergente do objeto
licitado.

3.3.6- Que tenham participado da elaboração do Projeto da obra objeto desta Tomada de Preços.

3.3.7- Suspensa pela Prefeitura Municipal de Cândido Mota/SP ou pelo SAAE.

4- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO
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4.1 - O presente Edital terá suas despesas por conta de recurso consignado em orçamento,
codificado sob os numeros adiante descritos:
4.4.90.51.99.00.00

Outras Obras e Instalações - PJ (6536)
Fonte de Recurso 04 – Recursos Próprios Adm. Indireta

4.2 – Caso seja necessário, nova dotação orçamentária será feita no exercício financeiro vigente.
4.3- O preço máximo Global admitido para os materiais e serviços estimados a serem utilizados
na execução da Obra é de R$ 646.842,11(seiscentos e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e dois
reais e onze centavos).

4.3.1- O menor preço aceitável deverá ser igual ou inferior ao aludido valor, sendo que as
propostas com preço total acima do estimado serão desclassificadas consoante o que estabelece o
artigo 48, inciso II, da Lei 8.666/93.

4.4- O prazo MÁXIMO de execução das obras é de 30 (trinta) dias corridos, podendo ser
prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas no § 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93.

4.4.1- A vigência do Contrato corresponde ao prazo de execução dos serviços acrescido de 60
(sessenta) dias.

4.4.2- O prazo para início das obras e dos serviços será a partir da emissão da ordem de serviço
emitido pelo SAAE, e deverá observar o cronograma físico geral da proposta original.

5- DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC)

5.1- Somente poderão participar do presente certame as empresas que possuírem Certificado de
Registro Cadastral (CRC), emitido pela Prefeitura do Município de Cândido Mota/SP ou pelo Serviço
Autônomo de Agua e Esgoto de Cândido Mota/SP, com fundamento na legislação que rege esta
licitação, em plena validade na data fixada para apresentação dos envelopes e com classificação em
categoria compatível com o objeto licitado.

6- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

6.1- Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, os licitantes deverão apresentar
à Comissão Permanente de Licitação,

simultaneamente,

sua

documentação

e
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propostas de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ do licitante, os seguintes
dizeres:
ENVELOPE I - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
PROCESSO Nº 008/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE
ADUTORA EM PEAD, DN250 MM E, TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 1
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
PESSOA PARA CONTATO:

5

Rua João Pio Barbosa, 197 – Centro – CEP- 19880-013 – Cândido Mota/SP
Tomada de Preços nº 001/2021– contratação de empresa especializada para implantação de rede adutora de distribuição de
água, com fornecimento de materiais e mão de obra

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANDIDO MOTA
FONE: (18) 3341-9200 - e-mail: saae@cmotanet.com.br
CNPJ: 45.959.954/0001-64

ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
PROCESSO Nº 008/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA/SP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE
ADUTORA EM PEAD, DN250 MM E, TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 2

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
PESSOA PARA CONTATO:
6.2- Todos os documentos expedidos pelas licitantes deverão ser digitalizados ou
datilografados, assinados por seu representante legal, com identificação do nome e cargo ocupado.

6.3- Os documentos de habilitação deverão preferencialmente estar rubricados e numerados,
bem como não deverão apresentar rasuras ou entrelinhas.

6.4- Após a entrega dos envelopes não cabe desistência da proposta, salvo por justo motivo,
decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão de Licitações da Autarquia.

6.5- Somente poderão manifestar-se em ATA:
a) Representante legal da empresa, munido de comprovante e RG;
b) Procurador munido de procuração e RG, ou;
c) Representante credenciado pela empresa, munido da credencial e RG.
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7- DA HABILITAÇÃO

7.1- Poderão participar do certame, os interessados que apresentem os seguintes documentos:

7.1.1- Certificado de Registro Cadastral- CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Cândido
Mota ou pelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Cândido Mota/SP, com fundamento na
legislação que rege esta licitação, em plena validade na data fixada para apresentação dos envelopes e
com classificação em categoria compatível com o objeto licitado.

7.2- HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.2.1- Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores.

7.2.2- Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

7.2.3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

7.2.4- 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.

7.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.3.1- Original ou cópia autenticada da Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro de seu
prazo de validade, junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e /ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo)

7.3.2- A comprovação técnico-operacional da licitante deverá ser efetuada mediante a
apresentação de Atestados fornecidos por

pessoas jurídicas de direito público ou
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privado, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes.

7.3.3- Capacidade técnico-profissional:
a)

Registro do responsável técnico, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA –
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

b)

Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitidas pelo CREA e em nome do responsável
técnico, de forma a comprovar a execução de obras ou serviços de características
iguais ou semelhantes do objeto desta licitação.

c)

A licitante deverá comprovar que o(s) referido (s) profissional (ais) pertence (m) ao
seu quadro permanente de pessoal, mediante apresentação: no caso de empregados, de
cópias autenticadas das anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência
Social, acompanhada da respectiva Ficha de Registro de Empregados ou do livro
correspondente devidamente registrado no Ministério do Trabalho; no caso de
funcionário autônomo apresentar a cópia autenticada do contrato celebrado entre o
mesmo e a empresa; no caso de sócios, deverá a licitante apresentar cópia autenticada
do Contrato Social e a sua última alteração; ou, no caso de prestador de serviços, do
respectivo contrato de prestação de serviços.

d)

Declaração onde informa a relação da equipe técnica especializada, que desempenhará
suas atividades diretamente na obra, incluindo o(s) profissional(ais) que comprove(m)
a sua capacitação técnica, conforme disposto na letra “c”, acompanhada de declaração
formal, assinada pelo representante legal da licitante de disponibilidade da equipe, sob
as penas cabíveis.(ANEXO III)

e)

Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade
técnico-profissional, deverão participar das obras ou serviços, admitindo-se a
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
previamente aprovada pela Contratante.

f)

Atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) pelo CREA ou entidade similar, que
comprovem a capacidade operacional e desempenho da atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, comprovando a execução de obra(s) de
características semelhantes à licitada, relativos as seguintes parcelas mais relevantes:

f-1) Execução de travessia de rodovia ou atividade similar por método não destrutivo,
com diâmetro mínimo de 280mm;
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f-2) Execução de redes em Polietileno de Alta Densidade, PEAD com diâmetro
mínimo de 110mm e extensão de mínima de assentamento de 400,00 m executado por
método convencional;

f-3) Instalação de acessórios de rede como ventosas ou descarga de rede em quantidade mínima de 01
(um) unidade e diâmetro nominal mínimo de 50mm.

7.4- REGULARIDADE FISCAL (Certidões negativas ou Positivas com efeito de Negativa de
Débito), dentro do prazo de validade.
7.4.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

7.4.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame.

7.4.3- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes
certidões:

a) Certidão conjunta negativa de débitos ou Certidão conjunta positiva com efeitos de
negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal.
b) Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços,
expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada
pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei.
c) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de tributos mobiliários, expedida
pela Secretaria Municipal de Finanças.
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS, mediante a
apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou CPD- EN – Certidão Positiva de
débito com efeitos de negativa.
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e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS), por meio
da apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS).
f)

Cópia autenticada da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) comprovando
situação regular perante o Tribunal Superior do Trabalho ou CNDT emitida via Internet, em
plena validade.

g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
com todos os documentos pertinentes, somente será exigida para efeito de assinatura do
contrato.
g-1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
g-2) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “ g-1 “ implicará
na decadência do direito à contratação, podendo ser aplicada sanções previstas neste edital a
critério da Administração.

7.5- IDONEIDADE FINANCEIRA

7.5.1– Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da
proposta, ou;
7.5.2– Empresas que estejam em recuperação judicial, deverão apresentar o plano de
recuperação homologado pelo juízo competente e que esteja em pleno vigor.

7.6- OUTRAS COMPROVAÇÕES

7.6.1- Declarações:

7.6.1.1- Declaração que a licitante cumprirá as normas relativas à Saúde e Segurança no
trabalho de seus empregados e de terceiros.

(ANEXO IV)
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7.6.1.2- Declaração que a empresa dispõe das máquinas e equipamentos (considerados
essenciais para o cumprimento do objeto), sendo estes apresentados em momento oportuno para
execução dos serviços de acordo com o presente Edital e Termo de Referência. (ANEXO V)

7.6.1.3- Declaração de que não há fato impeditivo à sua habilitação para participar desta
licitação, em especial de que não foi declarada inidônea perante o poder público, bem como está ciente
que deverá declará-los quando ocorridos, durante o procedimento licitatório e/ou da execução do
contrato. (ANEXO VI)

7.6.1.4- Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, estando assim 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.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. (ANEXO VII)

7.6.1.5- Declaração da licitante, subscrita por seu administrador, procurador constituído,
responsável técnico, ou, pelo responsável pela execução da obra, de que tomou conhecimento de todas
as informações, do real estado e das condições do local onde a obra será executada. (ANEXO VIII)

7.6.2- A documentação exigida pelo item 7 e seus subitens, se outra condição não constar dos
documentos, poderá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por
cartório competente. As autenticações também poderão ser feitas por membro da Comissão de
Licitações da autarquia, nos termos do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, no ato da abertura do envelope
respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses
últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao representante legal presente.
7.6.3 – Aberto o envelope “DOCUMENTOS” não será admitida a juntada de quaisquer outras
peças visando sanar falhas ou omissões.
7.6.4 – A licitante que deixar de apresentar os documentos exigidos no item 7 e seus subitens
será considerada INABILITADA.

8- DAS PROPOSTAS
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8.1- A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em uma via, digitalizada ou
datilografada apenas no anverso, redigida em português, datada, rubricada e assinada, sem rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, contendo o seguinte:

a) Nome ou razão social, endereço, CNPJ do Licitante, nome do signatário e sua função ou
cargo ocupado, tudo de modo legível;
b) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional (Real), escrito por extenso, com
impostos inclusos, sem as incidências de quaisquer encargos financeiros ou previsão
inflacionária e a marca do produto;
b.1) No preço deverá estar incluído todos os custos, tributos, encargos sociais e trabalhistas,
EPI’s, segurança, transporte, entrega e descarga, seguros e demais despesas decorrentes;
b.2) No caso de a proponente ofertar preços com 03 (três) ou mais casas decimais após a
vírgula, a Comissão considerará as 02 (duas) primeiras e desprezará as demais;
c) Condição de pagamento;
d) Prazo de validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da
entrega dos Envelopes n.º 01 e 02;
e) Planilha orçamentária;
f) Cronograma físico-financeiro;
g) Planilha com a composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);
h) a(s) planilha(s) de custos e formação de preços, onde conste os valores detalhados dos itens,
constantes no Anexo I deste Edital, bem como, o valor global da proposta para a realização integral da
obra;
h.1) os valores totais propostos para cada subitem das planilhas de custos não poderão ser
superiores a 5% (cinco por cento) do valor orçado, sob pena de desclassificação;
h.2) o VALOR GLOBAL MÁXIMO DA PROPOSTA não poderá ser superior a R$
646.842,11 (seiscentos e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos),
independentemente do fato de algum valor unitário ser superior ao orçado pelo SAAE, sob pena de
desclassificação;
h.3) nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos de eventuais vantagens e/ou
abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPIs, hospedagem, alimentação, mobilização e
quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma;
h.4) todos os dados informados pela empresa licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a

margem de lucro pretendida;
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h.5) As propostas deverão ser apresentadas em conformidade com o arquivo disponibilizado às
empresas licitantes (ANEXO I);
h.6) Na composição dos preços unitários de cada serviço constante na planilha orçamentária, a
empresa licitante deverá apresentar, discriminadamente, para cada serviço, as parcelas relativas a:
I) Mão de obra;
II) Materiais e equipamentos.
i) a composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como
também sob a forma percentual (Vide Anexo X);
j) Cronograma Físico-Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pelo SAAE (Vide Anexo X);
k) Atestado de garantia da obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de
materiais não especificados e/ou mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
do recebimento definitivo da obra.

8.2- 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, apresentar o BDI aplicado pela empresa.

8.3- A proposta deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que será
considerada referência dos preços.

8.4- Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;

8.5- O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
8.6 – Garantia de que os produtos e as marcas a serem utilizados na obra serão de primeira
linha, com padrão de qualidade, relacionados a durabilidade, aparência, dentre outros atributos que
poderão ser avaliados através de amostras, folhetos, folders, e outros meios adequados à visualização,
pelo gestor do contrato designado pela Autarquia; aptos a atenderem ao interesse público”.

8.7- A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da licitante.

8.8- Vícios, erros e/ou omissões, que não impliquem em prejuízo para o SAAE, poderão ser
desconsiderados

pela

Comissão

Permanente de Licitação, cabendo a essa agir
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em conformidade com os princípios que regem a administração pública.

9– DA INABILITAÇÃO

9.1- Será inabilitada a LICITANTE que:

9.1.1- Não apresentar a documentação ou apresentar documentação em desconformidade com o
estabelecido no item 7 e subitens do presente edital;

9.1.2- Não obedecer às condições deste edital para sua habilitação no certame.

10– DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA

10.1- DA HABILITAÇÃO

10.1.1- Examinados os documentos do envelope "HABILITAÇÃO", a Comissão de Licitação
da Autarquia, decidirá pela HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO das licitantes.

10.1.2- Será declarada HABILITADA a licitante que atender o item 7 e seus subintens.

10.1.3- Os envelopes contendo as PROPOSTAS das licitantes habilitadas, só serão abertos
depois de transcorrido o prazo, sem interposição de recursos, ou se esses ocorrerem, após o seu
julgamento, ou ainda, se houver desistência expressamente consignada em ata.
10.1.4- Serão devolvidos fechados os envelopes “PROPOSTAS” às licitantes INABILITADAS.
10.1.5- As documentações apresentadas no envelope de “Habilitação” serão analisadas pela
comissão de licitação com assessoria de um engenheiro ou arquiteto e também pelo contador do
SAAE.

10.2- DA PROPOSTA

10.2.1- O critério de julgamento será MENOR PREÇO GLOBAL.
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10.2.2- Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os
documentos pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais
das licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das
mesmas.

10.2.3- A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos.

10.2.4- Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

10.2.5- Da Desclassificação das Propostas

10.2.5.1- SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
a) Não obedecer às condições estabelecidas neste Edital;
b) Não estiver assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico;
c) Apresentar preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo
48, § 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93;
d) O preço global orçado supere o preço de referência discriminado no item 4.3 e na
planilha orçamentária (Vide Anexo X), e cujos preços totais para cada subitem da planilha de
custos forem superiores a 5% (cinco por cento) dos valores orçados na planilha orçamentária
(Anexo X).
10.5.1.2 Para efeito do disposto na alínea “c” do subitem acima (10.2.5.1) considera-se
INEXEQUÍVEL a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:
(a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela Administração, ou
(b) valor orçado pela Administração. NESSA SITUAÇÃO, SERÁ FACULTADO À
EMPRESA LICITANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA COMPROVAR A
VIABILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA, CONFORME
PARÂMETROS DO ART. 48, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
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11- DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

11.1- As microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Capitulo 5, deverão no
ato do credenciamento ou juntamente com os documentos de habilitação, apresentar documento oficial
que comprove essa condição (Art. 3º. Da LC 123/2006)

a) A licitante deverá comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
conforme seu enquadramento, da seguinte forma:
I. Sociedade Empresária – apresentar Documento expedido pela Junta Comercial, nos termos
da DREI nº 10 de 05/12/2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, quando o
Licitante for registrado em Junta Comercial;
II. Sociedade Simples – apresentar a Certidão de Breve Relato de Registro de Enquadramento
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pelo Cartório, quando a Licitante for
registrada em Cartório de Pessoas Jurídicas.

11.2- Caso a vencedora seja microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá, no ato da
assinatura do contrato, apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição (Art. 43 da LC 123/2006).

11.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Autarquia,
para a regularização da documentação. (Art. 43, § 2º, da Lei Complementar 123/2006).

11.4– Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.3 do
presente Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas,
sendo facultado à Autarquia, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação (Art. 43, § 2º, da Lei Complementar 123/06).
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12- DO DESEMPATE

12.1- Caso duas ou mais LICITANTES apresentem ofertas iguais, o desempate será feito com
base nos critérios do § 2º, do artigo 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações.
Prevalecendo o empate, será realizado sorteio em ato público, para o qual todas as LICITANTES
CLASSIFICADAS serão convocadas, na forma do § 2º, do artigo 45.

12.2 A Comissão de Licitações observará ainda, o que dispõe o artigo 44, da Lei n.º 8.666/93 e
posteriores alterações.

13- DO REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA

13.1- Todas as obras, materiais e equipamentos necessários ao pleno atendimento do objeto
desta licitação, deverão observância ao Projeto fornecido pelo SAAE e especificações em anexo, que
são parte integrante deste Edital.

13.2- A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço, cujas
etapas observarão o cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos.

13.3- Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar
comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até
30 (trinta) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

13.3.1- O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos
os testes de campo.

13.4- A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da
fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisões finais que se fizerem necessários.

13.4.1- Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.
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13.4.2- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

13.5- Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado relatório
circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução e demais documentos que julgarem necessários.

13.6- O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) dos serviços contratados será lavrado em 03
(três) vias de igual teor e forma, em até 60 (sessenta) dias após a lavratura do Termo de Recebimento
Provisório (TRP) pelo gestor do contrato, verificadas qualidade e quantidade dos serviços executados
e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

13.6.1- O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará
as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

13.6.2- O gestor, após a emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada.

13.6.3- Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 13.6 não ser procedida dentro no
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada.

13.6.4- O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

13.7- Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações

constantes

neste

Termo

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo

de

Referência

e

na

proposta,

devendo

fixado pelo fiscal do contrato, à custa da
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contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

13.8- Caso constatado que o serviço esteja em desacordo com as características do ANEXO X, a
empresa contratada deverá providenciar a sua imediata correção, sem qualquer ônus para o SAAE.

13.9- A contratada deverá designar uma pessoa para tratar diretamente com a área requisitante
do SAAE, sobre todos os assuntos pertinentes ao contrato.

13.10- O serviço será considerado recebido somente após a conferência e aprovação pelo
Departamento requisitante.

14- DO RECURSO

14.1- Em qualquer fase da licitação os licitantes poderão utilizar-se dos recursos previstos no
art. 109 da Lei Federal n.º 8666/93 e posteriores alterações.

14.2- Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações, devendo ser protocolados
junto ao Departamento Administrativo do SAAE, situado no endereço constante do preâmbulo, em
dias úteis, nos horários das 09h às 11h e, das 13h às 16h.

14.3- Os recursos apresentados em desacordo com a legislação referida ou em relação aos
requisitos formais do ato, não serão conhecidos.

14.4- Interposto o recurso, a Comissão de Licitações poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo informando, à autoridade superior.

14.5- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o procedimento
será homologado e a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à empresa vencedora.

15- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1- Procedida à classificação nos termos dos critérios de avaliação deste Edital pela Comissão
de Licitações e decorrido o prazo para interposição e decisão dos recursos (art.109, da Lei 8.666/93),
o

processo

será

encaminhado

para

HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO à
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empresa vencedora.

15.2- A empresa vencedora será convocada para a assinatura do contrato, conforme minuta do
Edital (ANEXO II), dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito da contratação e
da aplicação de penalidades no item 23 deste Edital.

16- DA CONTRATAÇÃO

16.1- Todas as condições e obrigações estão contidas no Anexo II- Minuta de Contrato, a qual
fica fazendo parte integrante deste Edital.

16.2- No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar os seguintes
documentos:

16.2.1- Indicação do preposto que representará a Contratada no curso do contrato.

16.2.2- Certidões de INSS e FGTS atualizadas.

16.2.3- Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura.

16.3– O SAAE, até a assinatura do contrato, poderá desclassificar qualquer licitante, por
despacho fundamentado, sempre que tiver notícia de qualquer fato ou circunstância anterior ao
julgamento, desabonada a idoneidade ou capacidade da licitante, podendo ainda fazer diligência nas
empresas para dirimir quaisquer e eventuais dúvidas.

16.4– Quando a adjudicatária decair do direito de assinar o contrato fica facultado ao SAAE
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato em igual
prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora ou revogar o certame independentemente das
cominações previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

16.5– A licitante vencedora deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
da ciência da homologação/adjudicação a ocorrer mediante comunicação, comparecendo à sede do
SAAE de Cândido Mota, na Rua João Pio Barbosa, n° 197, Centro, sob pena de multa prevista no
subitem 23.1.1 deste Edital, sem prejuízo

das demais cominações previstas na Lei.
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16.6– O não atendimento no prazo estipulado ou a recusa em assinar o contrato, pela
adjudicatária, implicará na aplicação das sanções previstas no item 23 deste Edital.

17- DA GARANTIA

17.1- Como garantia da execução, será exigida da licitante vencedora a importância
correspondente ao percentual de 5,00% (cinco por cento) do valor da proposta, que deverá ser
apresentada no ato que antecede a assinatura do termo de contrato, conforme disposto no § 1º, do art
56, da Lei nº. 8.666/93. A garantia poderá ser prestada nas modalidades Caução em dinheiro ou Título
da Dívida Pública, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, não sendo permitida durante a vigência
contratual a sua substituição por qualquer outra.

17.1.1- O limite da garantia poderá ser elevado, desde que comprovadas a alta complexidade
técnica e os riscos financeiros consideráveis, através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade
competente, nos termos do artigo 56, §3º, da Lei n.º 8.666/93.

17.1.2- No caso de garantia em dinheiro, a Contratada, depositará na Tesouraria do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota, a importância correspondente que será aplicada em
Instituição Financeira.

17.1.3 - No caso de Garantia prestada na modalidade de seguro-garantia ou fiança bancária, a
mesma se dará em conformidade com a legislação vigente, com prazo de validade correspondente ao
início do período de vigência do contrato até a emissão do termo de recebimento definitivo ou término
do prazo de execução. Caso ocorra prorrogação do Contrato, a garantia apresentada deverá ser
prorrogada.

17.1.4- A garantia deverá, ainda, constar expressa afirmação do fiador de que, como devedor
solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o
afiançado não cumpra suas obrigações, tampouco poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa
administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/1993.

17.2- A garantia de execução responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e
pelas multas que possam vir a ser impostas à Contratada, compreendidas como:
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a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do inadimplemento das
demais obrigações nele previstas;
b) Prejuízos causados ao SAAE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo SAAE à licitante vencedora;
d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
licitante vencedora.

17.3- Findo o prazo estabelecido sem que tenha sido efetivada a integralização da Garantia de
Execução, a Contratada ficará sujeita a multa 0,01% (um centésimo por cento) do valor total da
proposta, por dia de atraso, até o prazo máximo de 10 dias úteis que exceder ao estabelecido
anteriormente. Decorrido este prazo sem a prestação da garantia a empresa será desclassificada,
independente de quaisquer outras penalidades legais aplicáveis, na forma da legislação, sendo passado
para a segunda empresa melhor colocada.

17.4- A garantia somente será restituída mediante solicitação por escrito da Contratada após a
assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, nos termos do § 4º da Lei 8.666/93 e,
apresentação das Certidões do INSS e Guias de Recolhimentos do ISS.

17.5- Caso o valor da(s) multa(s) seja(m) superior(es) ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, a Contratada responderá pela sua diferença, sob pena de cobrança judicial.

17.6- As garantias prestadas nas modalidades de seguro-garantia ou de fiança bancária deverão
ser feitas para cobertura mínima correspondente à vigência contratual, acrescida do período de 60 dias,
relativo ao período de observação da comprovação as boas condições de execução do objeto
contratado.

17.7- Caso haja aditivo de valor a empresa deverá fazer uma nova garantia de 5,00% (cinco por
cento) referente à importância aditada.
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18- DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento será realizado de forma parcelada, conforme os laudos de medições
aprovados pelo Gestor do Contrato.

18.2 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 número do Empenho e
do processo licitatório.

18.2.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o SAAE.
18.3- O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
em relação à etapa do cronograma físico-financeiro entregue e aos materiais empregados.
18.4- O pagamento será efetuado pelo SAAE no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o “atesto” do
Fiscal.

18.5- Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta de preços da
Contratada incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do serviço
contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

18.6- Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

18.7- Para que a Contratante efetue o pagamento dos serviços medidos, será necessário que a
Contratada apresente os comprovantes abaixo descritos:
18.7.1- Para a 1ª medição a Contratada deverá apresentar:
18.7.1.1-O comprovante de inscrição

da matrícula CNO da obra.
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18.7.1.2-O recolhimento do ISS da Obra na fonte.
18.7.2-Para as medições no decorrer da obra, a Contratada deverá apresentar
18.7.2.1-A GFIP da matrícula CNO da Obra da competência anterior à medição dos serviços.
18.7.2.2-O comprovante de recolhimento do FGTS referente à GFIP (acompanhado da guia).
18.7.2.3- O comprovante de recolhimento do INSS referente à GFIP (acompanhado da guia).
18.7.2.4-A relação nominal dos funcionários que trabalham na obra, constando o nome eo
número do PIS (de cada funcionário), carimbado e assinado pelo representante da empresa.
18.7.2.5-Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Federal abrangendo as
contribuições sociais–Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014 (consistindo em Certidão
Conjunta Negativa de Débitos relativo Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).
18.7.2.6-Prova de regularidade, em plena validade, para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço –FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS-CRF) ou o documento denominado
“situaçãode regularidade do Empregador”.
18.7.3-Para a última medição, a Contratada deverá apresentar:
18.7.3.1-A GFIP da matricula CNO da Obra da competência anterior à medição dos serviços.
18.7.3.2-A GFIP da matricula CNO da Obra da competência atual à medição dos serviços.
18.7.3.3-O comprovante de recolhimento do FGTS referente à GFIP (acompanhado da guia).
18.7.3.4-O comprovante de recolhimento do INSS referente à GFIP (acompanhado da guia).
18.7.3.5-A relação nominal dos funcionários que trabalham na obra, constando o nome e o
número do PIS (de cada funcionário), carimbado e assinado pelo representante da empresa.
18.7.3.6-Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Federal abrangendo as
contribuições sociais –Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014 (consistindo em
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativo Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).
18.7.3.7-Prova de regularidade, em plena validade, para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço –FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS-CRF) ou o documento denominado “situação
de regularidade do Empregador”

18.8-Todo o pessoal a ser utilizado nos serviços objeto deste edital será de inteira
responsabilidade técnica e financeira da Contratada.

18.9-O SAAE não efetuará pagamento através de cobrança bancária. Os adimplementos serão
efetuados nas modalidades Ordem de Pagamento Bancária, Correios ou Duplicata em Carteira.

18.10-A ausência de quaisquer dos

documentos exigidos pelo item 18.7 e
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subitens implicará no bloqueio dos pagamentos que a CONTRATADA tenha (ou venha a ter) a
receber, até que seja restaurada a situação de normalidade existente na data de encerramento do
certame.
18.10.1-Pela ocorrência de atraso no pagamento, pelo motivo aqui ilustrado, a
CONTRATADA não fará jus a nenhuma atualização monetária, independentemente do título.

19- DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL

19.1- O valor contratual é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura
do contrato, pela variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado em 12
(doze) meses ou outro que se apresentar mais benéfico à Administração, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da Contratada

20- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1- Obriga-se a CONTRATANTE a:

20.1.1- 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.
20.1.2- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

20.1.3- 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.

20.1.4- 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.
20.1.5- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços executados, na forma do
contrato, observando o cronograma físico-

financeiro, anexo a este edital.
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20.1.6- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada, consoante previsão na legislação.
20.1.7- Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objetos do contrato.

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

20.1.9- Cientificar o órgão de representação judicial do SAAE de Cândido Mota para adoção
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.

20.1.10- 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.

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

20.1.11.1- As built, elaboradas pelo responsável por sua execução.

20.1.11.2- Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço.
20.1.11.3- 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).

20.2- Obriga-se a CONTRATADA, durante o prazo de execução dos serviços, a:

20.2.1- 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 os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas no Termo de Referência e em
sua proposta.
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20.2.2- 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 da
Administração.

20.2.3- Manter o empregado nos horários compatíveis para o cumprimento do cronograma
físico-financeiro.

20.2.4- 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.

20.2.5- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

20.2.6- 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.

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

20.2.8- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante.

20.2.9- 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.

20.2.10- 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
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seus anexos.

20.2.11- Instituir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.
20.2.12- Instituir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandoos 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.

20.2.13- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços.

20.2.14- 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.

20.2.15- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

20.2.17- 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.

20.2.18- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante.

20.2.19- Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas em que serão
realizadas as obras.
20.2.20- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
20.2.21- Comunicar ao Fiscal do

contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
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horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
20.2.22- 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 do empreendimento.
20.2.23- 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.

20.2.24- 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.

20.2.25- Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

20.2.26- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis nº 6.496/1.977 e 12.378/2.010).

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

20.2.28- 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:

20.2.28.1- 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.

20.2.28.2- Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congênere, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros

subcontratados,

ficando

proibida

a

sua
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utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.
20.2.29- 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.

20.2.30- 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.

20.2.31- Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
20.2.32- Elaborar o “Diário de Obra”, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o andamento da execução da obra, tais como, número de
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados,
registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e
situação das atividades em relação ao cronograma previsto. O Diário de Obra deverá ser entregue
mensalmente à Contratante.

20.2.33- Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecimento no instrumento contratual, no Termo de Referência e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vícios de construção, 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.

20.2.34- Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e ainda o Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento.

20.2.35- Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem

como em áreas não licenciadas.
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20.2.36- Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual,
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº
382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

20.2.37- 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 junto à
obra.

20.2.38- Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade
dos materiais, serviços e equipamentos e serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Termo de Referência e demais documentos anexos.

20.2.39- 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 (ex. Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.).

20.2.40- 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:

20.2.40.1- Prova de regularidade à Seguridade Social.

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

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

20.2.40.4- Certidão de Regularidade do FGTS– CRF.
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20.2.40.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT.
20.2.41- Serão de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equívocos no
dimensionamento da proposta.

20.2.42- A participação na presente licitação implica a concordância do licitante a toda
documentação técnica (projetos, memoriais, etc.) anexa ao edital.

21- GESTOR RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

21.1- o SAAE indicará através de portaria quem será o Gestor para acompanhar o respectivo
contrato. Neste ato, elege-se o seguinte membro:

- Gestor: Luiz Henrique Franciscatti de Gênova
- Cargo: Engenheiro Civil
- Telefone para contato: (18) 3341-9350
- E-mail: henrique.fgenova@gmail.com

21.2- O gestor mencionado acima será responsável pelo acompanhamento da execução do
contrato, devendo dirigir-se à contratada para os fins do cumprimento das regras previstas no
instrumento contratual.
21.3- O gestor do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as
providências e providenciará as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua
execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados;

21.4- A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao gestor do contrato ou a
outro servidor designado para esse fim.

21.5- As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser
encaminhadas às autoridades competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas pertinentes.

22- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1-

Os

proponentes

poderão

solicitar

ao

SAAE

de

Cândido

Mota
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esclarecimentos complementares, por escrito, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis que
antecederem a sessão pública de abertura das propostas desta licitação.
22.2- Terão valor somente as informações, correções e alterações a que forem fornecidas pela
Autarquia segundo a fórmula anteriormente descrita.

22.3- No caso de não solicitação de esclarecimento pelos proponentes, dentro do prazo
estipulado, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não
cabendo, portanto, o direito a reclamações posteriores.

23- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1- 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.

23.1.1- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.

23.2- A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

23.2.1- Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante.

23.2.2- 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:

23.2.2.1- Atraso de até 5 (cinco)

dias, multa de 1% (um por cento) por dia de
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atraso para execução da obra.

23.2.2.2- 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.

23.3- 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.

23.4- Em caso de inexecução total a Contratada ficará sujeita à multa compensatória de 15%
(quinze por cento) calculada sobre o valor total do contrato.

23.5- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 02 (dois) anos.

23.6- 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.

23.7- 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.

23.8- Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberão recursos, conforme
disciplina do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

23.9- As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

23.10- A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla defesa
do adjudicatário.

24- REVOGAÇÃO
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24.1- O SAAE a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, poderá revogar a licitação por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25- RESCISÃO CONTRATUAL
25.1- 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, de 1993.

25.1.1- O SAAE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato, sem direito à CONTRATADA
de qualquer indenização, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, além das
hipóteses previstas no artigo 79 da Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações, podendo ser contratado
com terceiros a conclusão dos serviços.

26- VISITA TÉCNICA

26.1- Recomenda-se que a Licitante visite o(s) local(is) das obras, para inteirar-se de todos os
aspectos referentes à execução. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do escopo das obras, dos serviços e dos fornecimentos, das condições
hidrológicas e climáticas que possam afetar a execução, dos materiais necessários para que sejam
utilizados durante a construção, dos acessos aos locais onde serão realizadas. Não poderá a Licitante
alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as condições
pertinentes ao objeto do contrato.

26.1.1- Não foi disponibilizado pela unidade requisitante das Obras um responsável para
agendamento e acompanhamento das visitas, cabendo aos licitantes as visitas aos locais.

26.1.2- A licitante que tiver o interesse em realizar a visita técnica para que se possa eximir de
qualquer dúvida referente ao projeto, deverá agendar pelo telefone (18) 3341-9208, junto ao SAAE
DE CÂNDIDO MOTA.

26.1.3- As visitas poderão ocorrer em dias úteis, nos períodos das 08h às 11h e das 13h às 16h.
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26.1.4- Nas ocasiões, deverão ser respeitados os protocolos de segurança adotados pela
Autarquia, para prevenção do contágio da COVID-19.
26.2- O prazo para vistoria será a última semana anterior ao início do prazo de impugnação do
Edital.

26.3- O Representante Legal deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato.

27- DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1- Serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos, onde ficarão registradas as
impugnações fundamentadas que porventura sejam apresentadas pelos representantes legais presentes.

27.2- Não serão recebidas as propostas enviadas via E-MAIL.
27.3- A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, assim como, poderá
haver acréscimo ou redução das quantidades licitadas ou supressão total do item, à vista das
disponibilidades orçamentárias/financeiras existentes sem que esses atos gerem direitos a indenizações
ou compensações aos convidados e/ou participantes.

27.4- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa a presente licitação.

27.5- Fica eleito o Foro da Comarca de Cândido Mota, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer dúvidas atinentes ao presente Edital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que se apresente.

27.6- Este Edital e seus elementos serão partes integrantes da Contratação a ser celebrada entre
a empresa vencedora e o SAAE.

27.7- A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento pleno e
concordância com todas as condições expressas neste Edital e seus anexos.

27.8- Quaisquer esclarecimentos e informações relacionadas a esta licitação, serão prestados
junto à Comissão de Licitações da

Autarquia, endereçada à Rua João Pio
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Barbosa, nº 197, nos horários das 9h às 11h e das 14h às 16h, de segunda à sexta-feira, ou pelo
telefone (18) 3341-9308.

27.9- O Edital na íntegra será disponibilizado aos interessados no endereço e horários citados no
subitem acima.

28- DOS ANEXOS

28.1- Documentos que integram o presente:
28.1.1 – Anexo I – Proposta/Orçamento
28.1.2 - Anexo II – Minuta Contratual;
28.1.3 - Anexo III – Declaração Responsável Técnico;
28.1.4 - Anexo IV – Declaração cumprimento das Normas relativas à Segurança e Saúde;
28.1.5 - Anexo V - Declaração Maquinas e Equipamentos;
28.1.6 – Anexo VI – Declaração Inexistência Fato Impeditivo;
28.1.7 – Anexo VII - Declaração Regularidade com o Ministério do Trabalho;
28.1.8 – Anexo VIII – Declaração de conhecimento das condições e local da obra;
28.1.9- Anexo IX - Declaração para Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP);
28.1.10- Anexo X – Pasta Técnica
a) Termo de Referência
b) Memorial Descritivo
c) Desenhos Técnicos;
d) Planilha Orçamentária;
e) Cronograma Físico-Financeiro;
f) Composição do BDI;
g) Composição de Mobilização

Cândido Mota/SP, 10 de maio de 2.021.

Renan Matta Menão
Secretário do SAAE
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
ANEXO I MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Referência: Processo de Licitação N° 008/2021- Edital TP Nº 001/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE ADUTORA E DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA,
CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.
Razão Social: _____________________________________________________________.
CNPJ/MF: ________________________________________________________________.
Endereço: _________________________________________________________________.
Telefone/Fax:_____________________E-mail: ___________________________________.
Em atendimento aos itens 8 e 10 do Edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE
PREÇOS para execução dos serviços pertinentes ao objeto desta licitação, a qual detalhamos na
seguinte forma:
PREÇO GLOBAL DE R$ ___________ (__________________________________________).
No valor proposto já estão incluídos todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim
como os relativos a uniformes, crachás e EPI’s, diárias, hospedagem, alimentação e quaisquer outros
que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma. Declaramos ainda:
1. Que o prazo de validade da presente proposta é de _____ (_________) dias, contados da data da
abertura do envelope da Proposta de Preços no referido certame;
2. Que esta empresa tem pleno conhecimento do Termo de Referência e Especificação Técnica e das
condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda
plenamente com os mesmos;
3. Que os serviços terão início em até 05 (cinco) dias contados do recebimento da Ordem de Serviço
Inicial;
4. Atestamos que garantimos a obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de
materiais não especificados e/ou mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
do recebimento definitivo da obra;
Local e data: ___________________________

___________________________________
Representante Legal da Empresa proponente

_____________________________________
Responsável Técnico da Empresa Proponente
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº ---/2021
Tomada de Preços nº 001/2021
Processo nº 008/2021
CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

O

“SERVIÇO

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA” E
................................ NA FORMA ABAIXO:

Nesta data, de um lado, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE CÂNDIDO MOTA/SP, cadastrado no CNPJ sob o n.º 45.959.954/000164, com endereço à Rua João Pio Barbosa, nº 197, Centro, CEP- 19.880-013,
na cidade de Cândido Mota, estado de São Paulo, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Secretário, RENAN
MATTA MENÃO, brasileiro, divorciado, tecnólogo em processos gerenciais,
portador do RG. nº
e do CPF nº
, residente e domiciliado nesta
cidade, à Rua
, n.º 145, Centro, de outro lado, XXXXXXXXX,
cadastrada no CNPJ sob o n.º e Inscrição Estadual nº, com sede, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXXXXX, ,
portador do RG nº XXXXXXXXX e do CPF n.º XXXXXXXXXXX, que em
razão da proposta vencedora da Tomada de Preço nº 001/2021, Processo nº
/2021, já Homologado e Adjudicado pelo senhor Secretário, celebram entre si,
o presente instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE ADUTORA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA,
CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,
regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
1.2- Este Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços 001/2021 e
seus anexos e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3- O objeto do presente Contrato será realizado sob a forma de Empreitada por Preço Unitário
para execução de obra certa, específica e determinada, incluindo o fornecimento por parte da
CONTRATADA de materiais, equipamentos, mão de obra e demais despesas, contribuições e/ou
tributos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1– Todas as obras, materiais e equipamentos necessários ao pleno atendimento do objeto desta
licitação, deverão atender ao Projeto
fornecido pelo SAAE e especificações em
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anexo, que são partes integrantes do edital.
2.2– A execução da obra será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço, cujas etapas
observarão o cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos.
2.3 – Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar
comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até
30 (trinta) dias, a verificação para fins de recebimento provisório.
2.3.1– O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo.
2.4– A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da
fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequação e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que
se fizerem necessários.
2.4.1– Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, assinadas pela fiscalização, relatando eventuais pendências verificadas.
2.4.2– A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.
2.5– Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado relatório
circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários.
2.6– O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 90
(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor do contrato, após a
verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
2.6.1– O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará
as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.
2.6.2– O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada.
2.6.3– Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 2.6 não ser procedida dentro no
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da Contratada.
2.6.4– O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
2.7–

Os

serviços

poderão

ser

rejeitados, no todo ou em parte, quando em
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desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos, refeitos e/ou substituídos, no prazo fixado pelo gestor do contrato, à custa da contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
3.1 – O presente instrumento fundamenta-se na Lei nº 8.666/1993 e se vincula ao Edital e
anexos da Tomada de Preços nº 001/2021, constante do Processo nº. 008/2021, bem como à proposta
da CONTRATADA.
3.2 - O presente Edital terá suas despesas por conta de recurso consignado em orçamento,
codificado sob os numeros adiante descritos:
4.4.90.51.99.00.00

Outras Obras e Instalações - PJ (6536)
Fonte de Recurso 04 – Recursos Próprios Adm. Indireta

3.3- Caso seja necessário, nova dotação orçamentária será feita no exercício financeiro vigente.
CLÁUSULA QUARTA– DO VALOR
4.1– A contratante pagará a Contratada o valor de R$ ---.---,-- (valor por extenso) pela execução
do objeto, conforme consta na Cláusula Primeira e proposta apresentada, sendo este valor fixo e
irreajustável, de acordo com a legislação vigente.
4.2- O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos e benefícios decorrentes de trabalhos
executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, sábados, domingos e feriados, além de taxas,
bonificações, encargos previdenciários, fiscais, comerciais, inclusive medição, locação e todas as
despesas, quaisquer que sejam a sua natureza, necessárias para a realização deste contrato.
4.3- Em eventual pedido de realinhamento de preços, o contratado deverá demonstrar
cabalmente o evento que causou desequilíbrio na equação financeira do contrato, e que o seu
cumprimento nas bases iniciais representaria prejuízo. Tal prova far-se-á documentalmente e com base
nela, caberá a Administração formar o seu juízo de convicção, desde que a majoração no custo seja de
fato imprevisível na ocasião da apresentação das propostas (não serão aceitas meras declarações,
orçamentos ou notas fiscais).
4.4– Os valores unitários são aqueles constantes nas planilhas orçamentárias elaboradas pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
5.1- O prazo máximo previsto para a execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, conforme
cronograma físico-financeiro e contado a partir do início das obras.
5.1.1- O prazo para início das obras será a partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida
pelo SAAE de Cândido Mota/SP.
5.1.2– O prazo previsto no item 5.1.1 desta cláusula poderá ser excepcionalmente prorrogado,
quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE, nas hipóteses previstas no § 1º
do artigo 57 da Lei 8.666/93.
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5.2– O CONTRATADO deve registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, bem
como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo
Diário, confirmar ou retificar o registro.
5.2.1– Caso o Diário de Obras não seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a
ocorrência de evento relevante ao CONTRATADO, a FISCALIZAÇÃO poderá fazer o registro que
achar conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando o CONTRATADO, no caso de dias
improdutivos passíveis de prorrogação de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a nenhuma
reivindicação.
5.2.2– A abertura do Diário de Obras deverá ser feita juntamente com a FISCALIZAÇÃO no
dia de início dos serviços.
5.2.3– Será tolerado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto, podendo, a
partir desse prazo, serem aplicadas as sanções cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1- O prazo de vigência deste contrato inicia-se na data de sua assinatura, e vigorará por 90
(noventa) dias, possibilitada a sua prorrogação mediante aprovação do SAAE de Cândido Mota.
6.2- A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização
da autoridade competente para a celebração do Termo Aditivo, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
7.1– Obriga-se a CONTRATANTE a:
7.1.1– 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.
7.1.2– Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
7.1.3– 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.
7.1.4– 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.
7.1.5– Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços executados, na forma do
contrato, observando o cronograma físico-financeiro.
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7.1.6– Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada,
consoante previsão na legislação.
7.1.7– Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato.
7.1.8– Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
7.1.9– Cientificar o órgão de representação judicial do SAAE de Cândido Mota para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada.
7.1.10– 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.
7.1.11– Poderá exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição
indispensável para recebimento provisório e/ou definitivo de objeto, quando for o caso:
7.1.11.1– As built, elaborado pelo responsável por sua execução.
7.1.11.2– Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço.
7.1.11.3– 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).
7.2– Obriga-se a CONTRATADA, durante o prazo de execução dos serviços, a:
7.2.1– Executar os serviços conforme todas as documentações técnicas fornecidas pela
Contratante e de sua proposta, com a alocação dos empregados ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas no Termo de Referência e em sua
proposta.
7.2.2 – 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 da
Administração.
7.2.3 – Manter o empregado nos horários compatíveis para o cumprimento do cronograma
físico-financeiro.
7.2.4 – 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 suportados.
7.2.5– Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
7.2.6– Apresentar os empregados

devidamente identificados por meio de crachá
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e uniforme, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual
– EPIs, bem como, disponibilizá-los aos visitantes e fiscais.
7.2.7– Apresentar à Contratante, a relação dos empregados designados para a execução dos
serviços.
7.2.8– Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere qualquer
responsabilidade à Contratante.
7.2.9– Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, sendo que o
aludido atestado somente poderá ser solicitado quando for imprescindível à segurança de pessoas,
bens, informações ou instalações, de forma motivada;
7.2.10– 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.
7.2.11– Instituir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante e, a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem
aquelas não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
7.2.12– Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços.
7.2.13– 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.
7.2.14– Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.2.15– Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
deste contrato.
7.2.16– Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviços
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os
compromissos assumidos.
7.2.17– Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Contratante.
7.2.18– Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas de execução das
obras.
7.2.19– Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, 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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7.2.20– Comunicar ao gestor do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
7.2.21– 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 do empreendimento.
7.2.22– 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.
7.2.23– Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a serem danificadas as redes hidrossanitárias,
elétricas e de comunicação.
7.2.24– Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
7.2.25– Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis nº 6.496/77 e 12.378/2010).
7.2.26– Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
7.2.27– Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico e seus anexos,
conforme art. 111 da Lei nº 8.666, de 1993, em especial:
7.2.27.1– 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.
7.2.27.2– Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congênere, e de todos os 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.
7.2.28– 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.
7.2.29– 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.
7.2.30– Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
7.2.31– Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsável, as informações sobre o
andamento da execução da obra, tais como,
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número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho e meteorológicas, serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. O Diário de Obra deverá ser
entregue a Contratante quinzenalmente.
7.2.32– Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecimento no instrumento contratual, no Termo de Referência e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vícios de construção, 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.
7.2.33 – Utilizar somente matéria prima florestal procedente, nos termos da legislação vigente
aplicável à espécie.
7.2.34– Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e ainda o Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso, bem como, providenciar a
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários dos serviços.
7.2.35– Em nenhuma hipótese poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros
de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
7.2.36– Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual,
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº
382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
7.2.37– 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, junto à obra.
7.2.38– Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade
dos materiais, serviços e equipamentos e serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Termo de Referência e demais documentos anexos.
7.2.39– Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como junto aos órgãos federais, estaduais e
municipais e concessionárias de serviços públicos para obtenção de licenças e regularização dos
serviços e atividades concluídas (ex. Licença Ambiental de Operação, etc.);
7.2.40– 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:
7.2.40.1– Prova de regularidade à Seguridade Social;
7.2.40.2– Certidão conjunta relativa
aos tributos federais e à Dívida Ativa da
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União;
7.2.40.3– Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do contratado;
7.2.40.4 – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
7.2.40.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
7.2.41– Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no
dimensionamento da proposta.
CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
8.1 O pagamento será realizado de forma parcelada, conforme os laudos de medições aprovados
pelo Gestor do Contrato.
8.2 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 número do Empenho e
do processo licitatório.
8.2.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o SAAE.
8.3- O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
em relação à etapa do cronograma físico-financeiro entregue e aos materiais empregados.
8.4- O pagamento será efetuado pelo SAAE no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o “atesto” do
Fiscal.

8.5- Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta de preços da
Contratada incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do serviço
contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

8.6-

Não

haverá,

em

hipótese

alguma, pagamento antecipado.
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8.7- Para que a Contratante efetue o pagamento dos serviços medidos, será necessário que a
Contratada apresente os comprovantes abaixo descritos:
8.7.1- Para a 1ª medição a Contratada deverá apresentar:
8.7.1.1-O comprovante de inscrição da matrícula CNO da obra.
8.7.1.2-O recolhimento do ISS da Obra na fonte.
8.7.2-Para as medições no decorrer da obra, a Contratada deverá apresentar
8.7.2.1-A GFIP da matrícula CNO da Obra da competência anterior à medição dos serviços.
8.7.2.2-O comprovante de recolhimento do FGTS referente à GFIP (acompanhado da guia).
8.7.2.3- O comprovante de recolhimento do INSS referente à GFIP (acompanhado da guia).
8.7.2.4-A relação nominal dos funcionários que trabalham na obra, constando o nome eo
número do PIS (de cada funcionário), carimbado e assinado pelo representante da empresa.
8.7.2.5-Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Federal abrangendo as
contribuições sociais–Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014 (consistindo em Certidão
Conjunta Negativa de Débitos relativo Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).
8.7.2.6-Prova de regularidade, em plena validade, para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço –FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS-CRF) ou o documento denominado
“situaçãode regularidade do Empregador”.
8.7.3-Para a última medição, a Contratada deverá apresentar:
8.7.3.1-A GFIP da matricula CNO da Obra da competência anterior à medição dos serviços.
8.7.3.2-A GFIP da matricula CNO da Obra da competência atual à medição dos serviços.
8.7.3.3-O comprovante de recolhimento do FGTS referente à GFIP (acompanhado da guia).
8.7.3.4-O comprovante de recolhimento do INSS referente à GFIP (acompanhado da guia).
8.7.3.5-A relação nominal dos funcionários que trabalham na obra, constando o nome e o
número do PIS (de cada funcionário), carimbado e assinado pelo representante da empresa.
8.7.3.6-Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Federal abrangendo as
contribuições sociais –Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014 (consistindo em
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativo Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).
8.7.3.7-Prova de regularidade, em plena validade, para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço –FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS-CRF) ou o documento denominado “situação
de regularidade do Empregador”

8.8-Todo o pessoal a ser utilizado nos serviços objeto deste edital será de inteira
responsabilidade técnica e financeira da Contratada.
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8.9-O SAAE não efetuará pagamento através de cobrança bancária. Os adimplementos serão
efetuados nas modalidades Ordem de Pagamento Bancária, Correios ou Duplicata em Carteira.

8.10-A ausência de quaisquer dos documentos exigidos pelo item 8.7 e subitens implicará no
bloqueio dos pagamentos que a CONTRATADA tenha (ou venha a ter) a receber, até que seja
restaurada a situação de normalidade existente na data de encerramento do certame.
8.10.1-Pela ocorrência de atraso no pagamento, pelo motivo aqui ilustrado, a CONTRATADA
não fará jus a nenhuma atualização monetária, independentemente do título.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL
9.1– O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura
do contrato, pela variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado em 12
(doze) meses ou outro que se apresentar mais benéfico à Administração, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS
10.1– Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os encargos da legislação
trabalhista, bem como todas as demais obrigações para com a Previdência Social, Tributos, Federais,
Estaduais e Municipais, inclusive todas as A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA)
necessárias para a plena e total execução e conclusão da obra, inclusive as solicitadas pela CPFL,
decorrentes do cumprimento do instrumento contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO GESTOR DO CONTRATO
11.1– A Administração elege o seguinte Gestor para acompanhar o contrato:
- Luiz Henrique Franciscatti de Genova
- Telefone para contato: (18) 99791-0135
- E-mail: henrique.fgenova@gmail.com
11.2– Ao gestor mencionado acima será responsável pelo acompanhamento da execução do
contrato, devendo dirigir-se à contratada para os fins do cumprimento das regras previstas no
instrumento contratual.
11.3– O gestor do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar as
providências para as anotações, em registro próprio, das ocorrências relacionadas com a sua execução,
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.
11.4– A atestação de conformidade do(s) serviço(s) executado(s) cabe ao gestor do contrato ou
a outro servidor designado para esse fim.
11.5 – As decisões e providências

que ultrapassarem a sua competência deverão
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ser encaminhadas às autoridades competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DO INICIO DO SERVIÇO
E DO RECEBIMENTO DA OBRA
12.1– A prestação de serviço por parte da Contratada deverá ter início a partir da emissão da
“ORDEM DE SERVIÇO” pelo SAAE.
12.2- Após as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos de acordo com o
contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório (TRP) em 03 vias de igual teor, todos
assinados por um representante da Contratante e da Contratada.
12.3- O Recebimento Provisório poderá ocorrer após a realização de todas as medições, e terá
duração de 90 (noventa) dias para verificação da qualidade dos serviços de construção, bem como para
fiscalização da Contratante solicitar à Contratada quaisquer reparos necessários, que deverão ser
executados pela Contratada sem quaisquer ônus para a Contratante.
12.4- Findo o prazo estipulado pelo TRP (Termo de Recebimento Provisório), será expedido
pela Contratante o Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Declaração, para fins de Acervo
Técnico da Contratada, este último, a critério da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA QUALIDADE E PERFEIÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1– A contratada, responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição dos serviços a serem
executados, devendo refazer, as suas expensas, os que se apresentarem mal executados tecnicamente,
ou que não tenham obedecido às boas técnicas de execução.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VISTORIA DOS APARELHOS
14.1– Fica reservado o direito à CONTRATANTE de quando necessário, vistoriar os aparelhos
da CONTRATADA, a fim de aferir a capacidade de produção e o estado de conservação que se
encontrarem.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUJEIÇÃO AOS REGULAMENTOS
15.1- A CONTRATADA deverá sujeitar-se a todos os regulamentos de higiene e segurança, a
fim de garantir a salubridade e a ordem nos acompanhamentos e canteiros de serviços não se
desobrigando, no entanto, de cumprir exigências legais que possam ser feitas neste sentido, por órgãos
da administração pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - No interesse da CONTRATANTE, o objeto do contrato poderá ser acrescido ou
suprimido, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme disposto no
artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
16.2 – Eventual prorrogação de prazo contratual deverá observar os preceitos estabelecidos
artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
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16.3- As alterações que a juízo da CONTRATANTE, venham se tornar necessárias para melhor
execução dos serviços contratados em nada alterarão as obrigações da CONTRATADA estabelecidas
neste contrato. Qualquer alteração, quando necessária, somente será executada com anuência expressa
da CONTRATANTE, e mediante elaboração de Termo Aditivo Contratual.
16.4– Aplicar-se-á a lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, para os casos que por ventura
ficarem omissos neste termo do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO
17.1– O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indiciadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas no Edital.
17.2– Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados assegurando-se à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.
17.3– A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.4– O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
17.4.1– Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.4.2– Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
17.4.3– Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- PENALIDADES
18.1– 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.
18.1.1– A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não
cumprida.
18.2– A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.2.1– Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante.
18.2.2– 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:
18.2.2.1– Atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento) por dia de atraso para
execução da obra;
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18.2.2.2– Atraso superior a 5 (cinco) dias, além do valor da multa prevista no subitem anterior,
será considerado pela Municipalidade a inexecução total ou parcial do ajuste;
18.3– 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.
18.4 – Em caso de inexecução total a Contratada ficará sujeita à multa compensatória de
15%(quinze por cento) calculada sobre o valor total do contrato.
18.5– Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até 02 (dois) anos.
18.6– 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.
18.7– 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.
18.8– Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberão recursos conforme previsão
do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
18.9– As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
18.10– A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla
defesa do adjudicatário.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 – Sendo a CONTRATADA empresa devidamente constituída e com personalidade jurídica
própria, não há vínculo empregatício entre seus empregados e o SAAE.
19.2– A CONTRATADA é civil e criminalmente responsável pelos danos que causar direta e
indiretamente ao SAAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços que
compõem o objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
o acompanhamento por representante da Contratante.
19.3– A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
19.4– A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere ao SAAE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
deste contrato.
19.5– A tolerância das partes de eventuais infrações às condições estipuladas neste instrumento,
não valerá como precedente, novação ou, ainda, como renúncia aos direitos que a legislação pertinente
e o contrato asseguram.
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19.6– Qualquer alteração pretendida pelas partes em relação ao presente instrumento, deverá ser
formalizada através de Termo Aditivo, sempre com observância dos ditames legais previstos na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, demais dispositivos legais pertinentes.
19.7– 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.
19.8– Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme consta do
artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
19.9– As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
19.10– A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla
defesa do adjudicatário.
CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
20.1– Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou,
conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente à R$
___________ (________________) equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.
20.2– A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do
Termo de Recebimento Definitivo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
20.3– Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada, obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor,
no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida
notificação.
20.4- À CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título
lhe for devida pela CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
21.1- O fornecimento dos materiais/equipamentos necessários à execução da obra é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
21.1.1- Os materiais/equipamentos a serem aplicados deverão estar devidamente aprovados pela
CONTRATANTE, atendendo às especificações contidas no Anexo X e demais condições editalícias.
21.2- A CONTRATADA oferecerá garantia dos materiais, de acordo com as condições e prazos
estabelecidos nas especificações técnicas anexas ao Edital de Tomada de Preços nº. 01/2021, que não
deverá ser inferior a 05 (cinco) anos, a contar da data da entrega definitiva de todos os serviços, nos
termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro de 2002 - Lei 10.406/02.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO
22.1– Fica eleito o foro da Comarca de Cândido Mota, do Estado de São Paulo, o qual terá
jurisdição e competência sobre quaisquer controvérsias do Contrato, com renúncia de qualquer outro
por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo
de Contrato, a qual faz parte integrante as propostas da CONTRATADA aceitam a cumprirem
fielmente as normas legais e regulamentares e assinam o presente Termo de contrato em 03 (três) vias
de igual teor e forma.
Cândido Mota, -- de ----- de 2021.

_________________________________________
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RENAN MATTA MENÃO
SECRETÁRIO

________________________________________
------------------------------------------Representante Legal
TESTEMUNHAS:

______________________________ _________________________________
1- --------------------

2- --------------------------------

RG: -----------------

RG: ------------------
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ANEXO III
TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO (S) RESPONSÁVEL (IS)
TÉCNICO (S) PELO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 008/2021 - Edital nº 001/2021 – Tomada de Preços nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE
ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO
DESTRUTIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA
(Razão Social da Empresa), estabelecida na Rua ................................., Nº. ....., na cidade de
............./SP, inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, venho por meio desta no uso se
suas atribuições legais, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da
mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) ...................................................................
que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. Declara que está ciente de que a(s) substituição
(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo
SAAE de Cândido Mota, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is)
Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente
compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as
respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei.

..................., ............... de ...................... de 2021

_________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

_____________________________________
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À SEGURANÇA E
SAUDE

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 008/2021 - Edital nº 001/2021 – Tomada de Preços nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE
ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO
DESTRUTIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA

(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, declara
sob as penalidades cabíveis que cumprirá com as normas relativas à Saúde e Segurança no trabalho de
seus empregados e terceiros
Por ser expressão da verdade, subscrevo-me

..................................................., ............. de ............................... de 2021.

...........................................................
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 008/2021 - Edital nº 001/2021 – Tomada de Preços nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE
ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO
DESTRUTIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA
(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 máquinas 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-me.

......................................., ............ de ............................... de 2021

...........................................................
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 INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 008/2021 - Edital nº 001/2021 – Tomada de Preços nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE
ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO
DESTRUTIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA

(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-me.
....................................., ............. de ............................... de 2021.

...........................................................
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.º do documento de identidade
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 008/2021 - Edital nº 001/2021 – Tomada de Preços nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE
ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO
DESTRUTIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA

(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-me.

..................................................., ............ de ............................... de 2021

...........................................................
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DANDO CIENCIA QUE TEM CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS
LOCAIS ONDE SERÁ EXECUTADO OS SERVIÇOS

Ao
Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 008/2021 - Edital nº 001/2021 – Tomada de Preços nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE
ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO
DESTRUTIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA

(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, das condições 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-me.
..................., ............... de ................................ de 2021.

_____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO IX

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 008/2021 - Edital nº 001/2021 – Tomada de Preços nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) METROS DE REDE
ADUTORA E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DN250 MM EM PEAD E TRAVESSIA NÃO
DESTRUTIVA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
DE MÃO DE OBRA

(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-me.
..................., ............... de ................................ de 2021.

_____________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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