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

PREÂMBULO
CARTA CONVITE Nº 002/2.021
PROCESSO Nº 014/2.021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

CONTRATO FEHIDRO Nº. 093/2021 – CREDITO NÃO REEMBOLSAVEL AO
AMPARO DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS –
FEHIDRO

DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 06/08/2021, ÀS 10:00
HORAS
LOCAL: SEDE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO
MOTA
O SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 45.959.954/000164, estabelecida na Rua João Pio Barbosa, nº 197, CEP-19.880-013,
Centro, nesta cidade e comarca de Cândido Mota, devidamente
representada pelo seu secretário, RENAN MATTA MENÃO, faz público,
para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação acima
indicada e receberá os envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, em
sua sede, situada no endereço acima declinado, aplicando-se as disposições
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
a) As propostas deverão obedecer às especificações
deste Instrumento Convocatório e anexos, que dele fazem parte.
b) Os envelopes contendo “documentação” e
“proposta” deverão ser entregues até às 10h do dia 06/08/2021, junto
ao Departamento Administrativo- Seção de Protocolo, do SAAE de Cândido
Mota/SP.
c) Os envelopes poderão ser remetidos em
correspondência registrada, por SEDEX e/ou despachados por intermédio
de empresas que prestem este tipo de serviço, hipóteses em que o SAAE
não se responsabilizará por extravios ou atraso.
c.1) O licitante deverá indicar, no envelope externo,
abaixo das informações do destinatário, o seguinte:
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URGENTE
Carta Convite nº 002/2021
DATA DA SESSÃO: 06/08/2021
HORÁRIO: 10:00 hs

1- DO OBJETO
1.1- A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DOS SETORES 4, 5 e 9, COM SUBSTITUIÇÃO DE
HIDRÔMETROS
DO
MUNICÍPIO
DE
CÂNDIDO
MOTA-SP,
COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme especificações
contidas no Anexo XI- Pasta Técnica.
1.1.1- As obras serão realizadas nos seguintes setores/locais:
SETOR 05
- P01, P02, Minas, R01 E R02
- Bairros atingidos: Centro, Vila Maroubo, Vila Munhoz, Vila Cavina, Jardim
Santa Terezinha, Vila Lima, Vila Gaspar, Vila Gazola, Vila Nova, Conjunto
Habitacional Jardim Vitória, Vila São Judas Tadeu, Vila Marin e Vila
Operária.
SETOR 04
- P13 e R09
- Bairros atingidos: Jardim Bethânia e Vila Virgínia;
SETOR 09
- P12 e R08
- Bairros atingidos: Jardim Santa Lúcia, Jardim Bela Visa, Jardim Paraíso,
Jardim Santa Clara I, Jardim Santa Clara II e desmembramento.
1.1.2- A execução dos serviços obedecerá fielmente as especificações
técnicas constantes no ANEXO XI- PASTA TÉCNICA, as normas ABNT e
outras aplicáveis, bem como os dispositivos legais aplicáveis.

2- DA PARTICIPAÇÃO
2.1- Somente poderão participar do presente certame as empresas
convidadas pelo SAAE de Cândido Mota e aquelas não convidadas e que
estiverem regularmente cadastradas neste município de Cândido Mota, na
categoria pertinente ao objeto licitado, devendo manifestar interesse e
apresentar cópia do Certificado de Registro Cadastral com antecedência de
24 (vinte e quatro) horas da data limite para apresentação das
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propostas.
2.2- Não poderão participar desta licitação, empresas das quais participe,
seja a que título for, servidor público municipal de Cândido Mota.
2.3- As empresas participantes desde já afirmam que não foram declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com órgãos públicos.
2.4- As participantes desde já admitem que conhecem e concordam com
todas as normas contidas na presente Carta Convite e seus anexos.
2.5- É vedada a participação de empresa declarada suspensa para licitar
com o Serviço Autônomo de Cândido Mota e com Prefeitura Municipal, bem
como impedida de com eles contratar.

3- DA ENTREGA DOS ENVELOPES
3.1- Os envelopes deverão ser entregues até às 10h (dez horas) do dia
06 de agosto de 2.021, no Setor de Protocolo do Departamento
Administrativo do SAAE, situado à Rua João Pio Barbosa, nº 197, Centro,
cidade de Cândido Mota, estado de São Paulo.
3.2- Os documentos e a proposta comercial deverão ser apresentados
preferencialmente em 01 (uma) via, redigida em português, datada,
rubricada e assinada, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

4- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA
4.1- Os envelopes de “Habilitação” e “Proposta” deverão ser apresentados
separadamente, em 02 (dois) envelopes não transparentes, fechados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa, a identificação da licitante,
e os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01- “HABILITAÇÃO”
CARTA CONVITE Nº 002/2.021
PROCESSO Nº 014/2.021
EMPRESA:
ENDEREÇO:
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ENVELOPE Nº 02- “PROPOSTA DE PREÇOS”
CARTA CONVITE Nº 002/2.021
PROCESSO Nº 014/2.021
EMPRESA:
ENDEREÇO:

5- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1- O envelope nº 01 “Documentos de Habilitação”, nos termos do item
4.1 da Cláusula 4, deverá conter os documentos a seguir:
5.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades por ações, acompanhadas da documentação mencionada na
alínea “b”, deste subitem;
d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado
de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de Autorização e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir.
5.1.2- REGULARIDADE FISCAL (Certidões negativas ou positivas com
efeito de negativas de débitos)
5.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
5.1.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver, relativo à sede da Licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto do certame;
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5.1.2.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com:
5.1.2.3.1- A Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) relacionados ao
objeto licitado;
5.1.2.3.2- A Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadualapenas ICM/ICMS do domicílio da licitante);
5.1.2.3.3- A Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipaisreferentes a tributos mobiliários) do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, com data de expedição não superior a 90
(noventa) dias da data de encerramento desta licitação, se outro prazo não
constar dos documentos;
5.1.2.3.4- O Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço- FGTS (Certificado de
Regularidade do FGTS- CRF) ou o documento denominado “situação de
regularidade do Empregador”.
5.1.2.4- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT ou Positiva de
Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
5.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
5.1.3.1- Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo
distribuidor da seda da licitante, com data de expedição não superior a 90
(noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta, ou,
5.1.3.2- Empresas que estejam em recuperação judicial, deverão
apresentar o plano de recuperação homologado pelo juízo competente e
que esteja em pleno vigor.
5.1.5- OUTRAS COMPROVAÇÕES
5.1.5.1- Declaração que a licitante cumprirá as normas relativas à Saúde e
Segurança no trabalho de seus empregados e de terceiros (ANEXO IV).
5.1.5.2-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).
5.1.5.3- Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua
participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está
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impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com
a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos
supervenientes (Modelo de Declaração de cumprimento da exigência
prevista no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 e que assegura a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com esta
Administração- ANEXO VI);
5.1.5.4- Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos (Modelo de Declaração de regularidade para com o
Ministério do Trabalho- ANEXO VII);
5.1.5.5- Declaração que não possui nenhum funcionário público do
Município de Cândido Mota/SP, no seu quadro societário (Modelo de
Declaração- ANEXO X);
5.2- DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
5.2.1- As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos
benefícios da Lei Complementar 123/06, e pretendam exercer os direitos
decorrentes dos referidos benefícios quanto à habilitação, por ocasião da
participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal (item 5.1.2 e subitens),
mesmo que esta apresente alguma restrição.
5.2.2- Declaração de enquadramento de Microempresa (ME’s) e Empresas
de Pequeno Porte (EPP’s) , visando ao exercício dos direitos previstos nos
artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser firmada
pelo contador (exceto para MEI’s, onde a assinatura do contador será
opcional), e assinada pelo responsável legal (ou procurador), conforme
modelo de Declaração Para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
deste Edital (ANEXO IX).
5.2.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente dor declarado o vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de
Licitações, para a regularização da documentação e emissão de eventuais
Certidão Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa;
5.2.4- A
implicará
previstas
facultada

não regularização da documentação, no prazo estabelecido,
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
no artigo 81, da Lei nº 8.666/1.993 e suas alterações, sendo
a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
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classificação, para a assinatura do Contrato, ou a revogação da licitação, ou
item, conforme o caso.

6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE PROPOSTA
6.1- A proposta, nos termos do item 4.1 da Cláusula 4, deverá ser
apresentada datilografada ou digitada, respeitado o vernáculo, sem
emendas nem rasuras; ao final ser identificada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo Procurador, neste caso, juntando-se
a procuração, devendo conter:
6.1.1- Razão social, nome fantasia, endereço, telefone(s), E-mail, CNPJ,
número do Processo da Carta Convite;
6.1.2- Preço por item (vide Anexo I), com no máximo 02 (duas) casas
decimais;
6.1.3- Os preços propostos deverão estar expressos em moeda corrente
nacional, já incluídos todos os custos diretos e indiretos, como impostos,
taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros;
6.1.4- Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de encerramento da licitação;
6.1.5- A planilha de cotação deverá obedecer a ordem descrita no Anexo I.
6.1.6- Na proposta deverão constar também os dados do responsável legal
pela assinatura do Contrato (Nome, nacionalidade, estado civil, profissão,
RG, CPF e endereço residencial ou comercial), além de endereço de e-mail
para envio.
6.2- Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu
prazo de validade, não sendo permitida sua retirada ou a desistência de
participação por parte do proponente.
6.3- Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente
aceitando e se sujeitando às cláusulas e condições do presente edital.
6.4- Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua
validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias,
independentemente de qualquer outra manifestação.

7- DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
7.1- A Comissão de Licitações

verificará se os proponentes
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atendem às condições de participação de que trata o subitem 2.1.
7.2- Os envelopes das licitantes que não atendam às condições de
participação de que trata o subitem 2.1 e aqueles entregues à Comissão
após o horário estabelecido no preâmbulo desta Carta Convite, serão
devolvidos aos interessados. Se os mesmos não forem retirados nos 15
(quinze) dias subsequentes à Sessão Pública para abertura das propostas,
a Comissão os inutilizará, independentemente de qualquer aviso ou
notificação.
7.3- A abertura dar-se-á em duas etapas distintas pela Comissão de
Licitações:
7.4- 1ª Etapa- Abertura do envelope- “HABILITAÇÃO”
7.4.1- A Comissão procederá à abertura do envelope contendo a
Documentação, examinará e rubricará folha por folha. Após examinados, os
documentos serão franqueados aos licitantes, para examinar e rubricar
todas as folhas. Constará em Ata o resultado na mesma sessão pública ou
então através de afixação da respectiva, no quadro de avisos do SAAE.
7.4.2- Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião
para analisar os documentos em apartado, sendo que o resultado será
afixado no quadro de avisos do SAAE.
7.4.3- Não havendo impugnações ou observações e, caso todos os
licitantes renunciem expressamente, em ata, ao direito de recurso,
relativamente à fase de habilitação, a Comissão poderá, na mesma sessão,
abrir os envelopes de PROPOSTA. Em caso negativo, os proponentes serão
cientificados da data de abertura dos mesmos através de afixação da ata
no quadro de avisos do SAAE, após a decisão final sobre a Habilitação.
7.4.4- Somente passarão para a etapa seguinte as licitantes que estiverem
habilitadas na 1ª Etapa.
7.5- 2ª Etapa- Abertura do envelope- “PROPOSTA”
7.5.1- A abertura dos envelopes contendo as propostas, será realizada em
ato público pela Comissão de Licitações, sessão da qual será lavrada a ata
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.
7.5.2- Iniciada a abertura dos envelopes, as propostas neles contidas serão
rubricadas por todos os licitantes presentes.
7.5.3-

Uma

vez

abertas,

as

propostas serão tidas como
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imutáveis e acabadas, não sendo permitidas quaisquer providências
posteriores, tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas no
presente convite.
7.5.4- Serão desclassificadas as propostas que contiverem emendas ou
rasuras, e ainda, pelos motivos elencados no artigo 48 e seus incisos, da
Lei Federal 8.666/1.993.
7.5.5- Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não
previstas no presente convite, nem preços ou vantagens baseadas nas
ofertas dos demais licitantes.
7.5.6- Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os
custos operacionais de sua atividade, e os tributos que eventualmente
possam incidir sobre eles, mesmo que a proponente indique o percentual
de incidência.
7.5.7- Por ocasião da abertura das propostas, os licitantes poderão fazer
ressalvas pertinentes para constar em Ata.
7.5.8- A sessão será encerrada. O julgamento das propostas será realizado
pela Comissão em reunião posterior e divulgado aos interessados, através
de afixação do Termo de Julgamento no Quadro de Avisos do SAAE.
7.5.9- As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem jus aos
benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e, pretendam exercer os direitos
decorrentes dos referidos benefícios quanto a habilitação, por ocasião da
participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal (item 5.1.2 e subitens),
mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.5.10- A licitante habilitada nas condições do subitem 7.5.9 deverá
comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à
contratação, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis.
7.5.10.1- A comprovação de que trata o subitem 7.5 deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração.
7.5.10.2- A não regularização da documentação, no prazo acima, implicará
na decadência do direito à contratação, e na possibilidade de aplicação das
sanções estabelecidas na cláusula
13 deste Edital, sendo
9
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facultado à Administração seguir o procedimento indicado no item 7.9 deste
edital, ou revogar a licitação.

8- DA VALIDADE DAS PROPOSTAS
8.1- O prazo de validade das propostas apresentadas será de 60 (sessenta)
dias, contados da data de encerramento da licitação.

9- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1- Será considerada vencedora da licitação a proponente que ofertar o
menor preço global.
9.2- Quando todos os licitantes forem desclassificados, o SAAE de Cândido
Mota poderá, a seu critério, cancelar a licitação ou conceder as licitantes o
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de novas propostas
escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.
9.3- Serão desclassificadas as propostas que:
9.3.1- estiverem em desacordo com as exigências contidas no item 6 e
seus subitens;
9.3.2- forem omissas ou vagas, como também, as que apresentarem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
9.3.3- basearem suas propostas nas dos outros concorrentes
oferecerem reduções sobre as propostas mais vantajosas;

ou

9.3.4- impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às
condições estabelecidas nesta Carta Convite;
9.3.5- contiverem preços que sejam manifestamente inexequíveis ou
excessivos quando comparados com os praticados no mercado;
9.4- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta
Carta Convite, nem preço baseado nas demais propostas apresentadas.
9.5- Na hipótese da ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, o
desempate será feito por meio de sorteio, em ato público, para o qual serão
convocados todos os participantes.
9.6- O resultado do julgamento das propostas será afixado no quadro de
avisos do SAAE.
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10- DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
10.1- Os pagamentos serão realizados por etapas, em acordo com o
cronograma físico-financeiro aprovado (ANEXO XI- PASTA TÉCNICA).
10.1.1- Os pagamentos estarão condicionados à aprovação do Fiscal/Gestor
do Contrato, indicado pelo SAAE de Cândido Mota, após suas
medições/conferências.
10.1.2- Com a aprovação do Gestor, a CONTRATADA deverá apresentar
fatura/nota fiscal dos serviços executados, informando todos os dados, de
acordo com o empenho.
10.1.3- Os pagamentos estarão condicionados aos repasses dos recursos
oriundos do Contrato FEHIDRO nº 093/2021, sendo que, eventuais
atrasos, não responsabilizarão o SAAE de Cândido Mota.
10.2- Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de
sua execução na forma estabelecida neste Edital e seus anexos.
10.2.1- Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os
documentos fiscais e de cobrança para o Departamento competente desta
Autarquia Municipal.
10.3- O pagamento dos serviços fica condicionado à apresentação pela
Contratada, da relação dos nomes de seus funcionários, os comprovantes
de recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço) e, demais documentos pertinentes.
10.4- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota não efetuará
pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão realizados
nas modalidades ordem de pagamento bancária, Correios ou duplicata em
carteira, devendo a adjudicatária do certame indicar o número de sua
conta-corrente, agência e, banco correspondente.

11- CONDIÇÕES E LOCAIS DAS EXECUÇÕES DOS
SERVIÇOS
11.1- A licitante vencedora se obriga a manter a qualidade da execução dos
serviços e substituições quando os mesmos não corresponderem ao
descrito nos documentos do Anexo XI do presente edital e, no Contrato.
11.2- Os locais de execuções dos serviços estão especificados no termo de
referência e desenhos técnicos em anexo.
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11.3- A empresa vencedora estará obrigada a atender todas as solicitações
expedidas durante a vigência do Contrato.
11.4- A licitante vencedora responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que
porventura ocasione ao SAAE de Cândido Mota ou a terceiros, em razão da
execução dos serviços decorrentes da presente contratação.
11.5- Constatadas irregularidades no objeto contratado, a Contratante
poderá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo o Contrato, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, e, em virtude dos bens
objetos do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido o preço
inicialmente registrado;
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes,
determinar sua complementação ou rescindir o Contrato, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la
em conformidade com a indicação do Contratante e, em virtude dos bens
objetos do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido o preço
inicialmente registrado.

12- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12.1- O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir da assinatura do contrato, prorrogável na forma do artigo 57,
§§1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1.993.
12.2- O prazo de vigência do contrato corresponde ao prazo de execução
dos serviços, com possibilidade de prorrogação, desde que devidamente
justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.

13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de
qualquer dos deveres elencados, sujeitará o CONTRATADO, garantida a
prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
penalidades de:
13.1.1- Advertência por faltes leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretem prejuízos significativos ao objeto da contratação.
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13.1.2- Multa:
13.1.2.1- Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.
13.1.2.2- Compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida,
podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado
das penalidades não supere o valor total do contrato.
13.1.3- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o SAAE de
Cândido Mota, pelo prazo de até dois anos.
13.1.4- Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.
13.2- A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
13.3- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previso na Lei nº 8.666/1.993.
13.4- A Autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como, o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
13.5- As multas devidas e/ou prejuízos causados a CONTRATANTE serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do SAAE de
Cândido Mota, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
Municipal e cobrados judicialmente.
13.6- As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis.

14- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
14.1- Das obrigações da Contratada:
14.1.1- Executar os serviços conforme todas as documentações técnicas
fornecidas pela Contratante e de
sua
proposta,
com
a
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alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas condições
especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.
14.1.2- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, no prazo máximo fixado pelo fiscal do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a
critério da Administração.
14.1.3- Manter o empregado nos horários compatíveis para o cumprimento
do cronograma físico-financeiro.
14.1.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, de acordo com os artigos 14 e, 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos devidos à Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos.
14.1.5- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.
14.1.6- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
crachá e/ou uniforme, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, bem como, disponibilizá-los aos visitantes e fiscais.
14.1.7Apresentar à Contratante, a relação dos empregados que
executarão os serviços.
14.1.8- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
14.1.9- 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.
14.1.10- 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
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Referência e seus anexos.
14.1.11- Instituir seus empregados quanto à necessidade de acatar as
Normas Internas da Contratante.
14.1.12- Instituir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
14.1.13- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços.
14.1.14- 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.
14.1.15- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
14.1.16- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência
do cumprimento do contrato.
14.1.17- 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.
14.1.18- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbitos federal,
estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.
14.1.19- Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios
nas áreas em que serão realizadas as obras.
14.1.20- 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.
14.1.21- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local
dos serviços.
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14.1.22- 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.
14.1.23- 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.
14.1.24- 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.
14.1.25- Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante
a vigência do contrato.
14.1.26- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e
Registros de Responsabilidade Técnicas referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº
6.496/1.977 e 12.378/2.010), além do preenchimento do Termo de
Compromisso da Empresa Acerca do Responsável Técnico Pelo
Desenvolvimento da Obra (ANEXO III).
14.1.27- Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias
e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação
aplicável.
14.1.28- 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:
14.1.28.1- 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.
14.1.28.2- 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
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.
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14.1.29- 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.
14.1.30- 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.
14.1.31- Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo.
14.1.32- 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.
14.1.33- 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.
14.1.34- 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.
14.1.35- 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.
14.1.36- Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria
para
a
atmosfera,
por
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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.
14.1.37- 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.
14.1.38- 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.
14.1.39- 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.).
14.1.40- 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:
14.1.40.1- Prova de regularidade à Seguridade Social.
14.1.40.2- Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa
da União.
14.1.40.3- Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado.
14.1.40.4- Certidão de Regularidade do FGTS– CRF.
14.1.40.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT.
14.1.41- Serão de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais
erros/equívocos no dimensionamento da proposta.
14.1.42-

A

participação

na

presente licitação implica a
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concordância do licitante a toda
memoriais, etc.) anexa ao edital.

documentação

técnica

(projetos,

14.2- Das obrigações da CONTRATANTE:
14.2.1- Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato,
do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência.
14.2.2- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta.
14.2.3- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
14.2.4- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
14.2.5- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços
executados, na forma do contrato, observando o cronograma físicofinanceiro, anexo a este edital.
14.2.6- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de
serviços da Contratada, consoante previsão na legislação.
14.2.7- Fornecer por escrito as informações
desenvolvimento dos serviços objetos do contrato.

necessárias

para

o

14.2.8- Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento (se for o caso).
14.2.9- Cientificar o órgão de representação judicial do SAAE de Cândido
Mota para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das
obrigações pela Contratada.
14.2.10- Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built,
especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do
serviço e notificações expedidas.
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14.2.11- Poderá exigir da Contratada que providencie o seguinte, como
condição indispensável para recebimento provisório e/ou definitivo de
objeto, quando for o caso:
14.2.11.1- As built, elaboradas pelo responsável por sua execução.
14.2.11.2- Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço.
14.2.11.3- 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).

15- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1- Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos através
do Setor de Protocolo do SAAE de Cândido Mota, mediante petição
fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada de ato
constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da
respectiva procuração), dirigida à autoridade que praticou o ato recorrido,
observando-se para esse efeito, o rito e as disposições estabelecidas no
capítulo V da Lei Federal nº 8.666/1.993.

16- HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
16.1- A homologação da licitação e a adjudicação de seu objeto ao licitante
vencedor ocorrerão por ato do sr. Secretário Municipal, publicado no quadro
de Avisos do SAAE de Cândido Mota.
16.2- O SAAE de Cândido Mota, poderá revogar a licitação, por razão de
interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

17- DA CONTRATAÇÃO
17.1- As obrigações decorrentes desta licitação constarão de contrato a ser
firmado oportunamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da
homologação do resultado, a ser celebrado entre a Administração do SAAE
de Cândido Mota e a adjudicatária, conforme minuta em anexo, o qual terá
vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
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17.2- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas no item 13
e seus subitens.
17.3- Caso a proponente vencedora não assine ou não aceite ou retire o
Termo de Contrato, no prazo e condições estabelecidas, o SAAE de Cândido
Mota, poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços.
17.4- A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato inicial, nos
termos do § 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
17.5- O Contrato poderá ser rescindido automaticamente, se a
CONTRATADA for enquadrada em uma das hipóteses do artigo 78 e incisos
da Lei nº 8.666/93.
17.6- Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados,
no próprio processo, assegurado o princípio do contraditório e da ampla
defesa.

18- DO FATURAMENTO

18.1- As notas fiscais, bem como todos os documentos relativos ao
pagamento deverão obrigatoriamente conter o(s) número(s) da(s) nota(s)
de Empenho(s) a que se refere(m).

19- DO PREÇO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.1- As despesas com a presente licitação correrão por conta de recursos
consignados em orçamento, codificados sob os seguintes números:
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços Terceiros- PJ (6646)

Fonte de Recurso 02- Transferências e Convênios Estaduais

3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços Terceiros- PJ (6647)
Fonte de Recurso 04- Recursos Próprios Adm. Indireta
19.2- O valor global dos trabalhos referem-se aos itens e atividades do
termo de referência, orçados em R$ 299.216,51 (duzentos e noventa e
nove mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), conforme
Planilha Orçamentária (Anexo XI).
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19.3- Caso necessária, nova dotação orçamentária será realizada no
próximo exercício financeiro.

20- DA RESCISÃO DO CONTRATO
20.1- 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 e 80 da Lei nº 8.666/1.993.

21- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.2- É facultada à Comissão ou a Autoridade Superior, em qualquer fase
da Licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente na
Proposta.
21.3- No interesse do SAAE de Cândido Mota, sem que caiba aos
participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
- adiada a abertura desta licitação, ou
- alterada a Carta Convite, com fixação de novo prazo para a realização da
licitação.
21.4- Quaisquer informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à
Comissão de Licitações do SAAE de Cândido Mota, no endereço mencionado
no preâmbulo da presente Carta Convite, em dias úteis das 08h às 11h e
das 13h às 16h, ou através do telefone (18) 3341-9200.
21.4.1- Este Edital, com projetos complementares e anexos, encontram-se
à disposição para consulta pelas empresas interessadas, junto ao
Departamento de Licitações da Autarquia, no endereço constante no
preâmbulo, em dias úteis, das 08h às 11h e das 13h às 16h, estando
também
disponíveis
no
site
do
SAAE,
através
do
site
http://www.saaecandidomota.com.br/, na barra Licitações/Carta Convite nº
002/2.021- Processo 014/2021.
21.4.2- As licitantes poderão realizar visitas técnicas aos locais das obras,
para se inteirarem de todos os aspectos referentes à execução do projeto.
Para todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno
conhecimento da natureza e do
escopo das obras, dos
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serviços e dos fornecimentos, das condições hidrológicas e climáticas que
possam afetar a execução, dos materiais necessários e, locais.
21.4.2.1- A licitante que tiver o interesse em realizar a visita técnica deverá
agendar pelo telefone (18) 3341-9208, ou, através do e-mailadministrativo01@saaecandidomota.com.br;
21.4.2.2- Deverão ser respeitados os protocolos de segurança adotados
pela Autarquia, para prevenção de contágio da COVID-19.
21.4.2.3- O prazo para vistoria será de até 2 (dois) dias anteriores à sessão
de abertura dos envelopes.
21.4.2.4- O Representante Legal deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para o ato.
21.5- O SAAE indica como Gestor, para acompanhar a contratação:
-Luiz Henrique Franciscatti de Gênova
- Cargo: Engenheiro Civil
- Telefone para contato: (18) 3341-9350
- E-mail: henrique.fgenova@gmail.com
21.6 Integram o presente Edital:
21.6.1- Anexo I- Proposta/Orçamento;
21.6.2- Anexo II- Minuta Contratual;
21.6.3- Anexo III- Declaração Responsável Técnico;
21.6.4- Anexo IV- Declaração cumprimento das normas relativas à
segurança e saúde;
21.6.5- Anexo V- Declaração de Máquinas e Equipamentos
21.6.6- Anexo VI- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
21.6.7- Anexo VII- Declaração de Regularidade com o Ministério do
Trabalho;
21.6.8- Anexo VIII- Declaração de Conhecimento das condições e local da
obra;
21.6.9- Anexo IX- Declaração para Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP);
21.6.10- Anexo X- Declaração de que não possui funcionário público
municipal no quadro societário;
21.6.11- Anexo XI- Pasta Técnica;
a) Termo de Referência
b) Memorial Descritivo
c) Desenhos Técnicos;
d) Planilha Orçamentária;
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e) Cronograma Físico-Financeiro;
Cândido Mota/SP, 27 e julho de 2.021.

RENAN MATTA MENÃO
SECRETÁRIO DO SAAE

CARTA CONVITE Nº 002/2021
ANEXO I MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
Referência: Processo de Licitação N° 014/2021- Carta Convite Nº 002/2021.

24

Rua João Pio Barbosa, 197 – Centro – CEP- 19880-013 – Cândido Mota/SP
Carta Convite nº 002/2021– contratação de empresa especializada visando implantação do projeto de combate a perdas de agua, através da
implantação do setor 4, 5 e 9 com substituição dos hidrômetros do município de Cândido Mota/SP

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
Objeto:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
VISANDO
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9 COM SUBSTITUIÇAO DOS
HIDROMETROS DO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP
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
ANEXO VIII DO MPO
PLANILHA DE ORÇAMENTO
TOMADOR

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE CÂNDIDO MOTA
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EMPREEND

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE AS
PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9 COM
SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS DO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP.
Valores em R$

Nº

ITEM

1

SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO
DE OBRA

1.1
1.1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa de aço
galvanizado 6,0 x 4,0m - SINAPI
74209/001
Aluguel de container 2,20x6,20m
p/escritório completo com banheiro SINAPI 10775
Aluguel de container 2,30x6,00m p/
depósito, sem banheiro - SINAPI 10776

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.2.4

2
2.1
2.1.1

Sanitário portatil químico individual SABESP EQ04774
Guindauto hidraulico (implantação e
retirada do container) - SINAPI 5928

UNIDADE

QUANT

m²

24,00

0,00

mês

6,00

0,00

mês

6,00

0,00

mês

6,00

0,00

h

12,00

0,00

400,00

0,00

30,00

0,00

60,00

0,00

400,00

0,00

180,00

0,00

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE
OBRAS
Limpeza manual do terreno (c/
m²
raspagem superficial) (E=0,15M) - SINAPI
73859/002
Camada drenante com brita num 3
m³
E=10CM - SINAPI 88549)
Lastro de concreto magro, aplicado em m²
pisos ou radiers, espessura de 5cm SINAPI 95241
Fechamento de construção temporária m²
em chapa de madeira compensada
e=10mm, com reaproveitamento de 2x SINAPI 92235
IMPLANTAÇÃO DO SETOR 04, 05 E 09
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Sinalização de Trânsito (vias públicas
m
segurança) - SINAPI 74221/001

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
C/ BDI
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2.1.2

Locação das intervenções in loco SABESP 700100003

m

180,00

0,00

2.1.3

Passadiços com tabua de madeira para
veículos (considerado
reaproveitamento) - SABESP 70020007

m²

135,00

0,00

2.1.4
2.2
2.2.1

Limpeza da Obra - SINAPI 99814
MATERIAIS SETOR 04, 05 E 09
Junta gibault FoFo Dn 50mm - SABESP
HM03188

m²

135,00

0,00

unid.

28,00

0,00

2.2.2

Junta gibault FoFo Dn 100mm - SABESP unid.
HM03177

2,00

0,00

2.2.3

Junta gibault FoFo Dn 150mm - SABESP unid.
HM03178
Curva 90º PVC PBA Dn 50mm - SABESP unid.
HM01887

2,00

0,00

14,00

0,00

2.2.5

Bloco de Ancoragem - Pontalete SABESP 70070090

unid.

22,00

0,00

2.2.6

Válv.gaveta Fofo métr.chata c/bje
p/tubo pvc, cabeçote, cunha borr.,pn16,
Dn 100mm - Nbr14.968 - SABESP HM
07054
Válv.gaveta Fofo métr.chata c/bje
p/tubo fofo, cabeçote, cunha
borr.,pn16, Dn 150mm - Nbr14.968 SABESP HM07062
Tubo PVC PBA CL20 Dn 50mm - SABESP
HM01918
Cap PVC Dn 50mm - SABESP HM06137
PREPARAÇÃO DO SOLO, ABERTURA DE
VALA, COMPACTAÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA

unid.

1,00

0,00

unid.

1,00

0,00

m

12,00

0,00

unid.

8,00

0,00

Definição e demarcação da área de
m
reparo com disco de corte - SABESP
70190008
Demolição de pavimentação asfáltica,
m²
exclusive transporte limpeza do material
retirado - SINAPI 92970

180,00

0,00

135,00

0,00

Escavação mecânica de valas não
escorada até 1,50m c/ retroescavadeira
mat. 1a com redutor - exclusive
esgotamento e escoramento - SINAPI
72915

162,00

0,00

2.2.4

2.2.7

2.2.8
2.2.9
2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

m³
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2.3.4

Carga e descarga mecânica de solo
utilizando caminhão basculante de 5,0
m³ e pá carregadeira sobre pneus SINAPI 72850
Remoção de entulho inclusive carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância - SABESP 70190145

m³

162,00

0,00

m³

20,25

0,00

Apiloamento do fundo da vala com
maco de 30kg - SINAPI 94098
Aterro de Valas, poços e cavas
compactado mecanicamente, sem
controle do G.C.(A) - SABESP 70030020

m²

135,00

0,00

m³

141,75

0,00

2.3.8

Lastro de vala com preparo de fundo
com cama de areia, lançamento manual
(e=10cm) - SINAPI 94104

m³

13,5

0,00

2.3.9

Preparo de Caixa para Pavimentação
asfáltica - SABESP 70090083

m²

135,00

0,00

2.3.10

Sub-Base em Brita Graduada (e=15cm) - m³
SABESP 70090084

13,50

0,00

2.3.11

Tratamento duplo com Imprimadura
m²
Ligante RR2C - SINAPI 96402
Imprimadura Impermeabilizante CM30 - m²
SABESP 70090086

135,00

0,00

135,00

0,00

2.3.13

Aplicação do Binder (e=5cm) - SABESP
70090087

m³

6,75

0,00

2.3.14

Capa de Concreto Betuminoso Usinado m³
a Quente (CBUQ) para pavimentação
asfáltica padrão DNIT - Cap 30/45 DMT =
10Km (e=5cm) - SABESP 70090088

6,75

0,00

2.4

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTROS
DE MANOBRA - 2 UNIDADES
Escavação mecânica de valas não
escorada até 1,25 - SABESP 70030068

m³

4,06

0,00

Carga e descarga mecânica de solo
utilizando caminhão basculante de 5,0
m³ e pá carregadeira sobre pneus SINAPI 72850
Remoção de entulho inclusive carga,
transporte e descarga em bota fora a
qualquer distância - SABESP 70190145

m³

4,06

0,00

m³

4,06

0,00

Apiloamento do fundo da vala com
maco de 30kg - SINAPI 94098
Camada horizontal drenante de brita
(e=30cm) - SINAPI 94103

m²

0,68

0,00

m³

1,01

0,00

2.3.5

2.3.6
2.3.7

2.3.12

2.4.1
2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.4.5
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2.4.6

Caixa de Alvenaria de 1 tijolo cerâmico m²
para caixa medindo 1,30 m de larg. x
1,30 m de comp. x 1,20 de prof.
(conforme projeto) - SABESP 700702249

12,48

0,00

2.4.7

Impermeabilização de seuperficie com
argamassa de regularização (e=2cm) SABESP 70120030

m²

12,48

0,00

2.4.8

Forma plana de madeira para
confecção laje da caixa de alvenaria SABESP 70070127
Armação em Aço CA-50 - SABESP
70070135
Concreto estrutural FCK 30 Mpa SABESP 70070146

m²

4,94

0,00

kg

50,70

0,00

m³

0,51

0,00

2.4.11

Tampão T-5 completo para caixa de
registro - incluindo fornecimento e
instalação - SABESP HM01366

unid.

2,00

0,00

2.5
2.5.1

MÃO DE OBRA
Auxiliar de encanador ou Bombeiro
hidráulico (para assentamento de peças
dentro vala e intervenções) Considerado 4 horas dia/trabalho x
Intervenção - MPO - Anexo XIV
Encanador ou Bombeiro hidráulico
(para assentamento de peças dentro
vala e intervenções) - Considerado 4
horas dia/trabalho x Intervenção Tecnico nível médio - MPO - Anexo XIV

h

60,00

0,00

h

60,00

0,00

Encarregado Geral de Obras h
Considerado 4 horas dia/trabalho x
Intervenção - Tecnico nível médio - MPO
- Anexo XIV
Engenheiro Civil Pleno - Considerado 2 h
horas dia/trabalho x Intervenção - MPO Anexo XIV
PRÉ OPERAÇÃO DE DISTRITO DE
MEDIÇÃO E CONTROLE - SETOR 4, 5 E 9

60,00

0,00

30,00

0,00

unid.

3,00

0,00

unid.

15,00

0,00

2.4.9
2.4.10

2.5.2

2.5.3

2.5.4

3
3.1
3.1.1

3.1.2

TESTE DE ESTANQUEIDADE
Medição de pressão pelo processo
pitométrico, período mínimo de 7 dias Comercial
Medição de pressão instantânea no
entorno dos setores de abastecimento Comercial
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3.1.3

9,00

0,00

3,00

0,00

h
h

30,00
30,00

0,00
0,00

h
h

42,00
42,00

0,00
0,00

h

42,00

0,00

unid.

380,00

0,00

4.2.1

Tubete longo em latão (liga de cobre)
unid.
para hidrômetro - dn 20 mm - nbr 8194 SABESP HM01442

380,00

0,00

4.2.2

Tubete curto em latão (liga de cobre)
unid.
para hidrômetro - dn 20 mm - nbr 8194 SABESP HM01436

380,00

0,00

4.2.3

Guarnição do tubete em borracha
nitrílica para hidrômetro (arruela/junta)
- dn 20 mm - nbr 8193/8194 - SABESP
HM01396
Porca do tubete para hidrômetro em
latão (liga de cobre) - dn 20 mm sextavada - SABESP HM01416

unid.

760,00

0,00

unid.

760,00

0,00

Lacre anti fraude p/hidrômetros até 3
unid.
m³/h - polipropileno azul - SABESP
HM04304
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
PARA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS
E INSTALAÇÃO DAS DEMAIS PEÇAS

760,00

0,00

3.1.4

Execução medição de pressão por data unid.
logger de pressão, pelo período de 24
horas - Comercial
Identificação em planta cadastral dos
unid.
pontos de instalação de CAP, VRP,
Telemetria, registros, etc - Comercial

3.2

ELABORAÇÃO DE MODELAGEM
MATEMÁTICA DO SETOR DO SISTEMA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

3.2.1
3.2.2

Consultor - MPO - Anexo XIV
Engenheiro civil de obra pleno - MPO Anexo XIV
Engenheiro junior - MPO - Anexo XIV
Técnico de hidráulica - MPO - Anexo
XIV
Desenhista Cadista - MPO - Anexo XIV
FORNECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS

3.2.3
3.2.4
3.2.5
4
4.1
4.1.1

4.2

4.2.4

4.2.5

4.3

FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS
Aquisição e fornecimento de
hidrômetros taquimétricos (classe
metrológica b, unijato, vazão máxima
1,5 m³/h e vazão nominal 0,75 m³/h e
diâmetro 3/4''-20mm) - SINAPI 12769
FORNECIMENTO DE CONEXÕES E
ACESSÓRIOS PARA OS HIDRÔMETROS
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4.3.1

Motorista para veículo leve - SINAPI
88284
Encanador p/ substituição de
hidrômetros - SINAPI 88267

h

380,00

0,00

h

380,00

0,00

4.3.3

Auxiliar de encanador - SINAPI 88248

h

380,00

0,00

5

LEVANTAMENTO DO PERFIL DE
CONSUMO ATRAVÉS DE DATA-LOGGER
DE VAZÃO E PRESSÃO EM LIGAÇÕES
DOMICILIARES (10 PONTOS / 07 DIAS)

5.1

Engenheiro Civil Senior MPO - Anexo XIV h

40,00

0,00

5.2

Técnico em Montagem Hidraúlica MPO - h
Anexo XIV
Ajudante de montagem em Hidraúlica
h
MPO - Anexo XIV

80,00

0,00

80,00

0,00

4.3.2

5.3
TOTAIS

0,00
TOTAL GERAL
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CARTA CONVITE Nº 002/2.021
PROCESSO Nº 014/2.021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
CONTRATO FEHIDRO Nº. 093/2021 – CREDITO NÃO REEMBOLSAVEL AO
AMPARO DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS –
FEHIDRO
CONTRATO QUE CELEBRAM
ENTRE SI O SAAE DE
CÂNDIDO
MOTA
E
.....................
Pelo presente instrumento contratual, presentes as
partes, de um lado O SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CÂNDIDO MOTA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 45.959.954/0001-64, estabelecida na Rua João
Pio Barbosa, nº 197, CEP-19.880-013, Centro, nesta cidade e comarca de Cândido
Mota, devidamente representada pelo seu secretário, RENAN MATTA MENÃO,
brasileiro, convivente, tecnólogo em administração, portador da cédula de
identidade RG nº.................., inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o
nº...................., residente e domiciliado na Rua..............., e por outro lado, a
empresa .............., com sede na Rua.....…..., nº......, na cidade de.............,
estado de ............, inscrita no CNPJ nº.…….......... e Inscrição Estadual nº......,
neste ato representada pelo Sr. ...……................,
portador da cédula de
identidade RG nº.................., inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o
nº......................, residente e domiciliado na Rua...........…......., que em razão da
proposta vencedora da Carta Convite nº 002/2.021, Processos nº 014/2.021, já
Homologado e Adjudicado pelo senhor Secretário Municipal, celebram entre si, o
presente instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1-EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE ÁGUA, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO DOS SETORES 4, 5 e 9, COM SUBSTITUIÇÃO DE
HIDRÔMETROS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA-SP E FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MÃO DE OBRA, conforme especificações contidas no Edital e
seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1- O objeto do presente contrato será executado sob a forma de Empreitada
Por Preço Unitário, incluindo
o fornecimento por
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parte da CONTRATADA de materiais, equipamentos, mão de obra e
demais despesas, contribuições e/ou tributos.
2.2- A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade da execução dos serviços e
substituí-los quando não corresponderem aos descritos no Anexo XI (Pasta
Técnica) do Edital e, no presente instrumento contratual.
2.2.1 – As obras serão realizadas nos seguintes setores/locais:
SETOR 05
- P01, P02, Minas, R01 E R02
- Bairros atingidos: Centro, Vila Maroubo, Vila Munhoz, Vila Cavina, Jardim Santa
Terezinha, Vila Lima, Vila Gaspar, Vila Gazola, Vila Nova, Conjunto Habitacional
Jardim Vitória, Vila São Judas Tadeu, Vila Marian e Vila Operária.
SETOR 04
- P13 e R09
- Bairros atingidos: Jardim Bethânia e Vila Virgínia;
SETOR 09
- P12 e R08
- Bairros atingidos: Jardim Santa Lúcia, Jardim Bela Visa, Jardim Paraíso, Jardim
Santa Clara I, Jardim Santa Clara II e desmembramento.
2.1.2- A execução dos serviços obedecerá fielmente as especificações técnicas
constantes no ANEXO XI, as normas ABNT e outras aplicáveis, bem como os
dispositivos legais que regem o contrato administrativo.
2.2 – A CONTRATADA estará obrigada a atender todas as solicitações expedidas
durante a vigência do presente Contrato.
2.3– A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura
ocasione ao SAAE de Cândido Mota ou a terceiros, em razão da execução dos
serviços decorrentes do presente instrumento.
2.4 – Constatadas irregularidades no objeto Contratado, a Contratante Poderá:
a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo o contato, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração e, em virtude dos
bens objetos do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido
o preço inicialmente registrado;
b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar
sua complementação ou rescindirá o Contrato, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
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b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do contratante e, em virtude dos bens
objetos do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido o
preço inicialmente registrado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
3.1 – O prazo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, a
partir da assinatura do presente instrumento contratual, prorrogável na forma do
artigo 57, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1.993.
3.2- O prazo de vigência do contrato corresponde ao prazo de execução dos
serviços, com possibilidade de prorrogação, desde que devidamente justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
4.1- Os pagamentos serão realizados por etapas, em acordo com o cronograma
físico-financeiro aprovado (ANEXO XI- PASTA TÉCNICA).
4.1.1- Os pagamentos estarão condicionados à aprovação do Fiscal/Gestor do
Contrato, indicado pelo SAAE de Cândido Mota, após suas medições/conferências.
4.1.2- Com a aprovação do Gestor, a CONTRATADA deverá apresentar fatura/nota
fiscal dos serviços executados, informando todos os dados, de acordo com o
empenho.
4.1.3- Os pagamentos estarão condicionados aos repasses dos recursos oriundos
do Contrato FEHIDRO nº 093/2021, sendo que, eventuais atrasos, não
responsabilizarão o SAAE de Cândido Mota.
4.2- Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua
execução na forma estabelecida no Edital, seus anexos e, neste Contrato.
4.2.1- Para efeito de pagamento, a Contratada encaminhará os documentos fiscais
e de cobrança para o Departamento competente desta Autarquia Municipal.
4.3- O pagamento dos serviços fica condicionado à apresentação pela Contratada,
da relação dos nomes de seus funcionários, os comprovantes de recolhimento do
INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e,
demais documentos pertinentes.
4.4- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota não efetuará
pagamento através de cobrança bancária; os pagamentos serão realizados nas
modalidades ordem de pagamento bancária, Correios ou duplicata em carteira,
devendo a adjudicatária do certame indicar o número de sua conta corrente,
agência e, banco correspondente.
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
5.1 – O valor global do contrato é de R$ (...), cujos valores unitários estão
descritos na proposta apresentada pela Contratada.
5.2 – As despesas com a presente licitação correrão por conta de recursos
consignados em orçamento, codificados sob os seguintes números:
3.3.90.39.99.00.00

Outros Serviços Terceiros- PJ (6646)
Fonte de
Estaduais

3.3.90.39.99.00.00

Recurso

02-

Transferências

e

Convênios

Outros Serviços Terceiros- PJ (6647)
Fonte de Recurso 04- Recursos Próprios Adm. Indireta

5.3- A presente contratação onerará as dotações orçamentárias dos anos de 2.021
e 2.022.
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE DA
CONTRATADA
6.1 – Obriga-se a Contratada em manter, durante toda a vigência do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 – Das obrigações da Contratada:
7.1.1- Executar os serviços conforme todas as documentações técnicas fornecidas
pela Contratante e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas condições
especificadas no Termo de Referência e em sua proposta.
7.1.2- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, no prazo máximo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.
7.1.3- Manter o empregado nos horários compatíveis para o cumprimento do
cronograma físico-financeiro.
7.1.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,
de acordo com os artigos 14 e, 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
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prestada, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos.
7.1.5- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços
a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
7.1.6- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá
e/ou uniforme, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual –
EPI, bem como, disponibilizá-los aos visitantes e fiscais.
7.1.7- Apresentar à Contratante, a relação dos empregados que executarão os
serviços.
7.1.8- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
7.1.9- 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.
7.1.10- 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.
7.1.11- Instituir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante.
7.1.12- Instituir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência
neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
7.1.13- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestação dos serviços.
7.1.14- 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.
7.1.15- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
7.1.16- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência
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do cumprimento do contrato.
7.1.17- 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.
7.1.18- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbitos federal, estadual
ou municipal, as normas de segurança da Contratante.
7.1.19- Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas
em que serão realizadas as obras.
7.1.20- 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.
7.1.21- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
7.1.22- 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.
7.1.23- 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.
7.1.24- 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.
7.1.25- Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
7.1.26- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de
Responsabilidade Técnicas referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/1.977 e
12.378/2.010).
7.1.27- Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
7.1.28- 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:
7.1.28.1- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
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inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações.
7.1.28.2- 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 utilização sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.
7.1.29- 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.
7.1.30- 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.
7.1.31- Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo.
7.1.32- 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.
7.1.33- 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.
7.1.34- 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.
7.1.35- 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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7.1.36- 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.
7.1.37- 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.
7.1.38- 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.
7.1.39- 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.).
7.1.40- 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:
7.1.40.1- Prova de regularidade à Seguridade Social.
7.1.40.2- Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da
União.
7.1.40.3- Certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado.
7.1.40.4- Certidão de Regularidade do FGTS– CRF.
7.1.40.5- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas– CNDT.
7.1.41- Serão de exclusiva responsabilidade
erros/equívocos no dimensionamento da proposta.

da

contratada,

eventuais

7.1.42- A participação na presente licitação implica a concordância do licitante a
toda documentação técnica (projetos, memoriais, etc.) anexa ao edital.
7.2- Das obrigações da CONTRATANTE:
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7.2.1- Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência.
7.2.2- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
7.2.3- Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
7.2.4- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas
sejam as mais adequadas.
7.2.5- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços
executados, na forma do contrato, observando o cronograma físico- financeiro,
anexo a este edital.
7.2.6- Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços
da Contratada, consoante previsão na legislação.
7.2.7- Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento
dos serviços objetos do contrato.
7.2.8- Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento (se for o caso).
7.2.9- Cientificar o órgão de representação judicial do SAAE de Cândido Mota para
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela
Contratada.
7.2.10- Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built,
especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas.
7.2.11- Poderá exigir da Contratada que providencie o seguinte, como condição
indispensável para recebimento provisório e/ou definitivo de objeto, quando for o
caso:
7.2.11.1- As built, elaboradas pelo responsável por sua execução.
7.2.11.2- Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço.
7.2.11.3- 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
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Consumidor).
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1 – A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer
dos deveres elencados no presente, sujeitará o CONTRATADO, garantida a prévia
defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:
8.1.1 – Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretam prejuízos significativos os objetos da contratação;
8.1.2 – Multa:
8.1.2.1 – Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da contratação, até o limite de 20(vinte) dias;
8.1.2.2 – Compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida,
podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das
penalidades não supere o valor total do contrato.
8.1.2.3– Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o SAAE de
Cândido Mota, pelo prazo de até dois anos;
8.1.2.4– Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a
Administração pelos prejuízos causados;
8.2 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
8.3 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
8.4– A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à administração, observando o princípio da proporcionalidade.
8.5 – As multas devidas e / ou prejuízos causados a CONTRATANTE serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor ao Município, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados
judicialmente.
8.6– As Sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
9.1 – As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável
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em tais casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos
artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.2 – O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art.80 da mesma Lei,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste instrumento.
9.3 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurandose à Contratada o direito à previa e ampla defesa.
9.4 – A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666, de 1993.
9.5 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
9.5.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
9.5.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
9.5.3 – Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE
10.1 – O valor do Contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de
um ano, contando a partir da data limite para apresentação da proposta, pela
variação do índice IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro que
vier a substituí-lo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS
OMISSOS
11.1 – A execução do presente Contrato será regida pela Lei Federal n.º 8.666/93,
e demais disposições legais pertinentes à espécie que servirão inclusive para
esclarecimentos dos casos por ventura omissos neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1 – Será competente o Foro da Comarca de Cândido Mota, Estado de São
Paulo, para dirimir dúvidas sobre este Contrato.
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas
neste Termo do Contrato, a qual faz parte integrante às propostas da
CONTRATADA aceitam e cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares
e, assinam em 03(três) vias de igual feito e teor, na presença de duas
testemunhas, para produzir seus efeitos.
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Cândido Mota, .... de ........... de 2.021.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto- Contratante
CNPJ nº 45.959.954/0001-64
Renan Matta Menão
Secretário

Empresa Contratada
CNPJ nº
Nome do representante legal

Testemunhas:

Nome:
RG:

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

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 014/2021 - Edital nº 002/2021 – Carta Convite nº 002/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9 COM, SUBSTITUIÇAO DE
HIDROMETROS NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP

(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 014/2021 - Edital nº 002/2021 – Carta Convite nº 002/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9 COM SUBSTITUIÇAO DE
HIDROMETROS NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP

(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 014/2021 - Edital nº 002/2021 – Carta Convite nº 002/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9, COM SUBSTITUIÇAO DE
HIDROMETROS NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP

(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 014/2021 - Edital nº 002/2021 – Carta Convite nº 002/2021
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9, COM SUBSTITUIÇAO DE
HIDROMETROS NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP
(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
verdadeiras;

informações

documentais

e

técnicas

fornecidas

são

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 014/2021 - Edital nº 002/2021 – Carta Convite nº 002/2021
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9, COM SUBSTITUIÇAO DE
HIDROMETROS NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP
(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
CONDIÇÕES DOS LOCAIS ONDE SERÁ EXECUTADO A OBRA

DAS

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 014/2021 - Edital nº 002/2021 – Carta Convite nº 002/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9, COM SUBSTITUIÇAO DE
HIDROMETROS NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP

(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 014/2021 - Edital nº 002/2021 – Carta Convite nº 002/2021

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PERDAS DE AGUA, ATRAVÉS
DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR 4, 5 e 9, COM SUBSTITUIÇAO DE
HIDROMETROS NO MUNICIPIO DE CÂNDIDO MOTA – SP

(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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ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI FUNCIONÁRIO PÚBLICO
MUNICIPAL NO QUADRO SOCIETÁRIO

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA
At. - Comissão de Licitações
Ref.: Processo nº 014/2021 - Edital nº 002/2021 – Carta Convite nº 002/2021

(Razão Social da Empresa), estabelecida na (endereço
completo), inscrita no CNPJ nº
e, Inscrição Estadual nº
, representada neste ato pelo seu sócio/procurador (qualificação completa),
DECLARA, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas neste ato
convocatório, que a empresa acima relacionada não possui em seu quadro de
funcionários, nenhum servidor público do município de Cândido Mota/SP.
Por ser verdade, assina o presente.
……………………., …….. de ……………………. de 2.021.
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
Nº do documento de identidade
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