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EDITAL CARTA CONVITE N° 08/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004459/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE 
CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO, ESCOPO DE 
MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/11/2019 

ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes): até o dia 19/11/2019 às 09:00 horas 

ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 19/11/2019 às 09:30 horas 

Sala de Reuniões – Rua José Bonifácio nº 300, Centro, Amparo/SP. A sessão será conduzida 
pelo Presidente, com auxílio dos Membros da Comissão de Licitações, designados nos autos 
do Processo Administrativo nº 004459/2019, de acordo com a Portaria nº 48 de 30 de agosto 
de 2019, publicada no Diário Municipal em 06 de setembro de 2019. A Autarquia não se 
responsabiliza por propostas encaminhadas pelo Correio que não sejam protocoladas e 
recebidas pela Comissão de Licitações até o horário do início da Sessão. 
 
LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 
Departamento Administrativo – Localizado à Rua José Bonifácio nº 300 – Centro, município de 
Amparo/SP. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
Este certame será regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147/14 de 07 de 
Agosto de 2014, no que couber. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A despesa total onerará os recursos orçamentários e financeiros decorrentes da aquisição do 
objeto deste certame e correrão à conta da Categoria Econômica: 03.23.02.1751251034.400 – 
33903900 - FICHA 047. 
 
CONSIDERAÇÃO INICIAL 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes neste instrumento 
convocatório, bem como as do Anexo I – Termo de Referência e Integram este Edital os 
Anexos: 
 

I – Termo de Referência; 
II – Modelo da Proposta Comercial / Planilha de custos 
III – Modelo do Termo de Credenciamento; 
IV – Modelo de Declaração de Habilitação; 
V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
VI – Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho. 
VII – Minuta de Contrato 
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1 – OBJETO 

 
 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE 
CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO, ESCOPO DE 
MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

 
 
2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
País, cujo objeto social expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente 
e compatível com o objeto da licitação. 
 
2.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando 
também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidas com suspensão do direito 
de licitar com a Municipalidade, ou declarados inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, e ou ainda empresas das quais participe, seja a que título que for 
funcionário público do SAAE de Amparo. 
 
2.3. A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física com a 
apresentação de documento de identificação. 
 
2.4. Será permitida a participação ativa de apenas um representante de cada licitante na 
reunião da presente licitação. 
 
2.5. Junto com o documento de identificação deverá ser apresentada a Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (caso a licitante se enquadre), conforme modelo 
constante no Anexo V. 
 
2.6.  As licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições 
gerais e particulares do objeto da presente licitação, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não sendo 
aceitas reinvindicações posteriores ou quaisquer alegações.  
 
 
3- DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 
3.1. Os licitantes deverão apresentar no dia e horário determinados para abertura desta 
licitação, dois envelopes, devidamente fechados e rubricados no fecho, contendo: o 
Envelope nº 1 a “Habilitação” comprobatória da sua habilitação e o Envelope nº 2 a sua 
“Proposta”. Os Documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados 
separadamente, em dois envelopes FECHADOS e INDEVASSÁVEIS, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres:  
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Envelope n° 1 – HABILITAÇÃO 

CARTA CONVITE n° 08/2019 
Processo Adm. 004459/2019 

 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Envelope n° 2 – PROPOSTA 
CARTA CONVITE n° 08/2019 
Processo Adm. 004459/2019 

 
3.2. Após a entrega dos envelopes estes não poderão ser substituídos ou complementados. 
 
3.2.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 
licitante que poderá inserir as informações faltantes, desde que não prejudique a licitação e 
esteja presente na abertura dos envelopes. 
 
4- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1. O licitante interessado no Convite deverá apresentar as seguintes documentações para 
efeitos de habilitação: 
 
4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa ou, se for 
o caso, comprovação, expedida pela Fazenda Estadual de que a empresa é isenta; 
 
c) Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal e à Seguridade Social - INSS em nome do 
licitante, as quais deverão ser comprovadas através da apresentação de CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN, expedida pela Secretaria da Receita Federal, com 
prazo de validade em vigor, a certidão poderá ser emitida no site Receita Federal: 
http://www.receita.fazenda.gov.br; 
 
d) Prova de Regularidade para com o FGTS; 
 
e) As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa, considerando-se Positiva com efeitos de Negativa aquela emitida onde 
conste a suspensão dos débitos. 
 
f) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas com a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, 
conforme disposto na Lei nº 12.440/11. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, DEVERÃO apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição e neste caso, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério desta Autarquia, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização no prazo previsto 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos temos do art. 4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/02. 
 
4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa 
física com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes. 

 
a.1) Nos casos de participação de empresas que estejam em recuperação judicial, 

deverá ser apresentado Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em 
pleno vigor, sem prejuízo do atendimento à todos os requisitos de habilitação econômico-
financeira estabelecidos no edital, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da 
entrega dos envelopes. 
 
4.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
a) Apresentar juntamente com os documentos de habilitação, no mínimo 01 (um) atestado de 
desempenho anterior da prestação de serviços da mesma natureza, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito publico ou privado, devendo conter no mínimo: o período, a descrição e a 
manifestação quanto a regularidade da execução do objeto, a data de emissão do atestado e a 
clara identificação do seu emitente. 
 
b)  A empresa deverá ser especializada em serviços de Medicina do Trabalho, e apresentar sua 
inscrição no respectivo Conselho. 
 
c) Comprovação de que possui em seu quatro permanente de pessoal, profissional(ais) 
qualificado(s) para a execução dos serviços em conformidade com o objeto licitado, com 
formação superior e registro profissional na entidade competente – Conselho Regional de 
Medicina. A comprovação se dará através de registro na carteira profissional e pela juntada da 
ficha de registro do empregado ou contrato de prestação de serviços nos termos do código civil, 
ou ainda contrato social, se tratando de sócio. 

 
4.1.3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer  
fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo IV deste Edital. 

 
b) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 
de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo 
anexo ao Decreto Estadual n° 42.911, de 06/03/1998, Anexo VI. 
 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


   SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
                 Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
                   Fone: (19) 3808-8400   

     CNPJ: 43.467.992/0001-74     IE 168.131.370.116  
                     Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

 

 

Carta Convite nº 08/2019 Página 5 

 

5 – DO JULGAMENTO “HABILITAÇÃO” 
 
5.1 - Em data e horário designados para abertura dos envelopes no local indicado, a Comissão 
Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP dará início à 
abertura dos Envelopes “1”. 
 
5.2 - No início da sessão, precedendo a abertura dos Envelopes, a Comissão de Licitação 
identificará os respectivos representantes das empresas Licitantes, recebendo a declaração 
constante no anexo III deste Edital. 
 
5.3 - Recomenda-se o comparecimento de representantes das empresas Licitantes nas 
sessões públicas. 
 
5.4 - Os documentos do Envelope “1” - Habilitação serão rubricados, inclusive os envelopes, 
juntamente com os representantes presentes. Da mesma forma será rubricado o envelope que 
irá guardar os Envelopes “2” Proposta, lavrando-se Ata circunstanciada. 
 
5.5 - Os envelopes dos licitantes inabilitados e aqueles que porventura forem entregues à 
Comissão após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital, poderão ser retirados pelos 
interessados após a abertura dos envelopes proposta. Se o(s) envelope(s) não for(em) 
retirado(s) nos 15 (quinze) dias subsequentes, a Comissão o(s) inutilizará, independente de 
qualquer aviso ou notificação. 
 
5.6 - O julgamento quanto à habilitação, em caso da inabilitação de algum licitante ou intenção 
de recurso, bem como a data e horário para abertura do Envelope “2” – Proposta serão 
encaminhados às respectivas empresas por e-mail e o parecer será fixado no quadro de avisos 
do SAAE. 
 
5.6.1 - Caso haja a presença de todos os representantes das empresas licitantes, a 
Comissão poderá, a seu critério, proceder ao julgamento da “Habilitação” no Ato da 
abertura dos Envelopes “1”. Se todos os representantes concordarem com o resultado e 
desistirem expressamente da interposição de recurso, quanto ao julgamento proferido, a 
Comissão procederá à abertura dos Envelopes “2” – Proposta, das empresas habilitadas,  
em sessão realizada imediatamente após o encerramento e lavratura da Ata da primeira 
sessão.  
 
5.7 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertos os Envelopes “2” – 
Proposta, não cabe desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
5.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. A não aceitação acarretará a 
aplicação da multa no valor de 30% do valor total da proposta. 
 
6 – PROPOSTA 
 
6.1. A proposta deverá ser redigida e apresentada em 1 (uma) via datilografada/digitada, 
datada, rubricada e assinada pelo representante legal ou procurador, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, em papel timbrado da licitante, em português, de forma clara e 
detalhada, contendo o seguinte: 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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a) Razão social, endereço, CNPJ, telefone e e-mail para contato, descrição do objeto, 

preço global, fixo e irreajustável, expressos em moeda corrente nacional; 
 

b) Valores unitários e Valores Totais Globais, conforme Termo de Referencia (Anexo I e 
Modelo de Proposta (Anexo II). 

 
6.2. Os preços deverão incluir TODAS e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, onde os mesmos serão considerados como inclusos nos 
preços, necessárias à execução do objeto para atendimento dos requisitos previstos no edital e 
seus anexos. 
 
6.3. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 
 
6.3.1. Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contado da data da abertura 
da proposta – Envelope “2” Proposta; 
 
6.2.2- Prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão 
da primeira ordem de serviço. 
 
6.3.3- Prazo de validade da proposta deverá der de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 
partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação; 
 
6.4 - A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte 
externa; 
 
6.5 – Da garantia de qualidade dos serviços a serem executados durante toda a vigência do 
contrato 
 
6.6 – O preço contratado deverá ser fixo e irreajustável dentro do prazo de vigência do contrato. 
 
6.7 – A plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
7 – DO JULGAMENTO “PROPOSTAS” 

 
7.1. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL para a prestação 
dos serviços. 
 
7.2. No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 
representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando 
os envelopes proposta, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes 
presentes, procedendo-se a seguir à sua abertura. 
 
7.3. Após abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
 
7.4. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos 
licitantes presentes, procedendo-se à leitura das mesmas. 
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7.4.1. As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas 
automaticamente pela comissão, prevalecendo o valor total global da prestação dos serviços. 
 
7.4.2. Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da 
comissão e representantes presentes, constando da mesma data e qualquer declaração. 
 
7.4.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação será por sorteio, em 
ato público, na presença dos licitantes. 
 
7.5. Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no 
mesmo dia, o resultado será encaminhado via fax ou por e-mail às empresas licitantes. 
 
7.5. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Estiverem em desacordo com qualquer exigência ou condição estabelecida neste 
Edital; 
 
b) Contiverem vícios; 

 
c) Omitirem qualquer elemento solicitado 

 
d) Não obedecerem as condições estabelecidas no Convite; 

 
e) Ofereçam propostas alternativas; 

 
f) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; 
f.1) Consideram-se excessivas as propostas cujos preços sejam superiores ao valor orçado 
pelo SAAE de Amparo, ou seja, superiores a R$ 79.887,67 (setenta e nove mil oitocentos e 
oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos). 
f.2) Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos preços sejam inferiores 
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
• média aritmética dos preços das propostas classificadas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pelo SAAE de Amparo ou, 
• valor global orçado pelo SAAE de Amparo. 
 
7.5.1. Se todas as propostas forem consideradas desclassificadas, a Administração poderá fixar 
aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para reapresentação de outras escoimadas das 
causas que ensejarem a desclassificação. 
 
7.5.2. Cada licitante só poderá apresentar uma única proposta. Verificando-se que qualquer 
licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de uma 
proposta, será feita a exclusão de todas essas propostas, sujeitando-se ainda, a licitante das 
sanções cabíveis. 
 
7.6. As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a 
classificação por MENOR PREÇO GLOBAL, levando-se em conta exclusivamente o menor 
preço: 
 
a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
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b) No caso de empate, será assegurada preferência por bens produzidos por empresas 
brasileiras; 
 
c) O(s) desempate(s) serão realizados em sessão publica, da qual será lavrada ata 
circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelas Licitantes 
presentes que o desejarem. 

 
d) Persistindo o empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio, em dia e horário 
previamente divulgado, com a presença dos membros da comissão, sendo necessariamente 
convocados os licitantes empatados; 
 
7.7. Será assegurado o exercício de preferencia às microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos seguintes termos: 
 
a) Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
 
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em 
que sua proposta será declarada a menor oferta. 
 
c) Para tanto, será convocada para exercer o direito de preferencia e apresentar nova proposta; 
 
d) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a”, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 
preferencia e apresentar nova proposta 
 
e) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação, 
 
f) O exercício de direito de preferencia somente será aplicado quando a melhor oferta não tiver 
sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte, 
 
g) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as licitantes remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo 
estabelecido na alínea “a”, na ordem classificatória, para o exercício do direito de preferencia, 
 
h) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista na alínea “a”, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora do certame. 
 
i) É facultada a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a promoção 
de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar instrução do processo. 
 

 
8 – DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
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8.1. Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso ou 
julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto a 
homologação da adjudicação. 
 
8.2. A Comissão Permanente de Licitação submeterá o resultado do julgamento à 
Superintendência, para adjudicação e homologação do objeto da licitação. Aquela autoridade 
se reserva o direito de rejeitar, se houver interesse público devidamente comprovado, uma ou 
todas as propostas sem que assista aos licitantes o direito de indenização. 
 
9 - DOS RECURSOS 
 
9.1. Dos resultados do julgamento da Proposta caberão recursos fundamentados, que terão 
efeito suspensivo e serão dirigidos, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, com 
o seu parecer, à Superintendência. 
 
9.2. Os recursos poderão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis pela licitante que se 
julgar prejudicada, a contar da intimação da decisão recorrida. 
 
9.3. Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e protocolados 
no horário das 09h às 16h, na Central de Atendimento, situada na Rua José Bonifácio, nº 300, 
Centro, Amparo/SP. 
 
10 – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO 
DOCUMENTO EQUIVALENTE 
 
10.1 - Homologado o procedimento, será adjudicado o seu objeto à empresa vencedora; 
 
10.2 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a emissão do 
contrato; 
 
10.3 – Se, por ocasião da formalização do contrato/documento equivalente, as certidões de 
regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com 
prazos de validade vencidos, esta Autarquia verificará a situação por meio eletrônico hábil de 
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo a impossibilidade devidamente justificada; 
 
a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será 
notificado para, no prazo de 02 dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata 
o subitem 10.4, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 
vigência, sob pena da contratação não se realizar. 
 
10.3.1 – Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de 
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, 
previamente para recebimento da Ordem de Serviço, no prazo de 05 dias úteis, a contar da 
publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta 
Autarquia, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital; 
 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/


   SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 
                 Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
                   Fone: (19) 3808-8400   

     CNPJ: 43.467.992/0001-74     IE 168.131.370.116  
                     Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

 

 

Carta Convite nº 08/2019 Página 10 

 

a) Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão 
pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito 
de preferência. 
  

b) na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, 
cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido. 

 
c) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos 
deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à 
contratação. 
 
11 – EXECUÇÃO 
 
11.1 – Os serviços serão executados nas dependências do SAAE, dentro do município de 
Amparo, nos prazos e condições estabelecidas no termo de referência – ANEXO I, decorrentes 
da execução do objeto desta licitação. 

11.2.  Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições 
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I, bem como planilha orçamentária detalhada – 
Anexo II, deste edital e serão recebidos por servidor(es) designado(s) pelo SAAE Amparo; 

11.3. Correrá por conta da contratada todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto 
licitado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, equipamentos de comunicação, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua correta e plena 
execução. 

11.5. O prazo de execução dos serviços é de até 12 (doze) meses, contados a partir da 
emissão da primeira ordem de serviço. 
 
12 – FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1 - O PAGAMENTO SOMENTE será efetuado mediante aprovação pelo(s) servidor(es) 
designado(s) pela autarquia para respectivo acompanhamento, estando nele inclusos todos os 
equipamentos ora utilizados e mão-de-obra dispendidos, bem como todos os encargos e 
despesas necessárias a sua execução, conforme descritos no edital e seus anexos. 
 
12.2 – O pagamento será realizado de forma mensal, em até 30 dias após o recebimento da 
Nota Fiscal, acompanhada da planilha de medição, devidamente atestada por servidor 
designado. 
 
12.3 – O SAAE de Amparo, através de servidores designados pela autarquia realizará a vistoria 
acerca dos serviços prestados e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
comunicação, para aceitar os serviços ou rejeitá-los. 
 
12.4 – OS SERVIÇOS NÃO APROVADOS PELO SAAE DE AMPARO DEVERÃO SER 
REFEITOS PELA CONTRATADA, voltando a contar o prazo a partir da data da comunicação 
pela Contratada do término dos referidos serviços; 
 
12.5 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 
outros necessários à contratação contenham incorreções. 
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12.6 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 
imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente 
regularização, que deverá ser encaminhada à Autarquia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
 
12.6.1 – Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação, devendo a empresa observar 
os vencimentos constantes no item 12.2; 
 
12.7. A nota fiscal deverá conter dados para depósito (Banco / Agência e nº da conta corrente); 
 
12.8. Será aceita somente Nota Fiscal Eletrônica (NF-E). 
 
12.9. As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser enviadas, como arquivo com extensão XML, 
para o e-mail contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br. 
12.10 – O valor contratado não sofrerá qualquer tipo de reajuste. 
 
13 – SANÇÕES 
 
13.1 – A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2 – De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a contratada, garantida a prévia 
defesa, ficará sujeita a multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso 
em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações na Lei nº 8.666/93. 
 
13.3 – O não cumprimento pela "CONTRATADA", das condições e prazos estipulados no 
presente instrumento particular de contrato, ensejará à mesma o pagamento de uma multa 
correspondente a 30% (trinta por cento), sobre o valor global do mesmo. 
 
13.4 – Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
13.5 – Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente. 

 
14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1. Ao apresentar os envelopes “1 – Habilitação” e “2 – Proposta”, fica subentendido que o 
licitante aceita, irrestritamente à todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus 
anexos. 
 
14.2. O SAAE de Amparo NÃO RECEBERÁ PROPOSTAS ENVIADAS FORA DO HORÁRIO 
ESTABELECIDO E NÃO SE RESPONSABILIZA PELAS PROPOSTAS ENCAMINHADAS VIA 
POSTAL.   
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14.3. O SAAE de Amparo poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
14.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, o SAAE de Amparo poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas 
das causas referidas no artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.5. A Comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, 
desde que manifestadas por escrito, através da Divisão de Atendimento do SAAE, localizada na 
Rua José Bonifácio nº 300, Centro, Amparo/SP, do fax nº (19) 3807-2536 ou através dos e-
mails vsbabler@saaeamparo.sp.gov.br, e aplima@saaeamparo.sp.gov.br, até 02 (dois) dias 
úteis antes da data estabelecida para a entrega dos envelopes. 
 
14.5.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital no prazo de até 02 (dois) dias úteis 
antes da data estabelecida para a entrega dos envelopes de habilitação, desde que 
manifestadas por escrito, através da Divisão de Atendimento do SAAE, localizada na Rua José 
Bonifácio nº 300, Centro, Amparo/SP, do fax nº (19) 3807-2536 ou através dos e-mails 
vsbabler@saaeamparo.sp.gov.br  e aplima@saaeamparo.sp.gov.br.  
 
14.6. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos 
apresentados em qualquer fase da Licitação. 
 
14.7. É facultada a Comissão ou 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 originalmente da 
Proposta. 
 
14.8. Informações sobre o andamento da licitação e resultados de julgamentos poderão ser 
obtidos nos dias úteis, das 08:00 às 17:00 horas no endereço constante do preâmbulo do Edital 
ou através do telefone (19) 3808-8404 - Ramais 250 ou 216. 
 
 

 
 

Amparo, 06 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 

LAURA PETRI GERALDINO 
Superintendente SAAE AMPARO 
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA  

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE AMPARO/SP  

 

1. OBJETO 

O presente termo tem como objeto a Contratação de Pessoa Jurídica, conforme 
Norma Regulamentadora NR-7, a qual define o dimensionamento profissional 
do Serviço Especializado em Medicina do Trabalho - SESMT (Aprovada pela 
Portaria n° 33, de 27/10/1983). 

1.1 Atualmente a contratante possui aproximadamente 212 (duzentos e doze) 
funcionários celetistas (CLT). 

Para atender o PCMSO do SAAE de Amparo a CONTRATADA deverá dispor de: 
a) 01 (um) Médico do Trabalho devidamente inscrito no CRM; 

2.  JUSTIFICATIVA  

2.1. A Norma Regulamentadora - NR.7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores com empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores. Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem 
observados na execução do PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante 
negociação coletiva de trabalho. 

2.2. O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo a 
coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico - 
epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. 

2.3. O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos 
trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR. 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  

3.1.1. Elaborar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da assinatura deste, o programa     
de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO — do SAAE de Amparo,          
observando as atividades e os riscos a que estão expostos seus funcionários e a legislação 
vigente; 

3.1.2. Executar através do médico coordenador do programa ou seu preposto, as 
ações  previstas no mesmo; 

 

3.1.3. Manter informada a CONTRATANTE dos resultados das ações realizadas 
através de relatórios que deverão ser emitidos no prazo de 10 (dez) dias da 
solicitação que incluirão, quando necessário, recomendações preventivas; 
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3.1.4.  Manter os registros dos exames médicos realizados nos funcionários da 
CONTRATANTE conforme descrito no programa, bem como guardar os arquivos pelo  
período de 20 anos após a demissão do funcionário da CONTRATANTE ou enquanto 
durar a prestação destes serviços; neste último caso, os registros arquivados deverão ser 
entregues a próxima CONTRATADA. 
Em caso de rescisão contratual, fazer a imediata entrega dos registros dos exames 
médicos realizados nos funcionários ao Diretor Administrativo e à Divisão de Recursos 
Humanos da CONTRATANTE. 

3.1.5. Em 30 dias da assinatura do contrato, propiciar local e instalações 
adequadas para a realização dos exames médicos de Saúde Ocupacional aos 
funcionários da CONTRATANTE, no Município,  enquanto durar a prestação destes 
serviços; 

3.1.6.   Enviar descrição detalhada do local/horário onde serão realizados os exames  
médicos. 

3.1.7 A CONTRATADA é responsável pela REALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO dos 
seguintes procedimentos: 
 
A - Realização de aproximadamente 300 exames clínicos ocupacionais (admissional, 
periódico, de retorno ao    trabalho após afastamentos, mudança de função e dimensional) 
com a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) em todos os casos de acordo 
com a legislação vigente, bem como o reagendamento de consultas clínicas, retornos 
ou periódicos dos servidores que não compareceram na 1a data agendada; 
 
B - Homologação ou recusa de aproximadamente 400 atestados com afastamento 
superior a 3 dias consecutivos.  
 
C - Consulta e acompanhamento da CAT; 

D - Realizar encaminhamento ao INSS por motivo de doença e/ou processo de 
reabilitação por meio de comunicação escrita para o RH; 

3.1.8. Fornecer. à CONTRATANTE, baseando-se nos exames realizados, relatório 
indicando providências necessárias para corrigir problemas ou distorções 
identificados no ambiente de trabalho. 

3.1.9. Orientar o responsável da CONTRATANTE pelo uso do material de 
primeiros         socorros, sob como utilizá-lo e mantê-lo. 
 
3.1.10. Controlar e convocar os servidores com atestados ocupacionais prestes a 
vencer: 

3.1.11. Requisitar exames complementares de diagnóstico aos exames 
clínicos, quando necessário; 
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3.1.12. Prestar consultoria individualizada, por meio de profissionais espec ializados 
(médico do trabalho coordenador do PCMSO), acerca das exigências legais e 
providências a serem tomadas;  

 
3.1.13.  Emitir laudos e pareceres acerca de doenças dos servidores, de oficio ou 
quando solicitado  
 
3.1.14. Os exames clínicos ocupacionais deverão ser realizados por médico do 
trabalho  designado especificamente para atender as necessidades do SAAE de 
Amparo. Este profissional deverá acompanhar todo o programa de saúde ocupacional, 
realizando o acompanhamento individual dos colaboradores da empresa. Caso haja 
substituição deste médico ao SAAE de Amparo deverá ser informada imediatamente.  
 
3.1.15. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE, 
quando diagnosticar um funcionário com doença ocupacional e os vitimados por 
acidente de trabalho para a abertura da CAT -Comunicação de Acidente de Trabalho;  
 
3.1.16. A CONTRATADA deverá elaborar a Avaliação Preliminar de Riscos (Tabela 
especificando os riscos para cada função, o tipo de exame (admissional, periódico, 
retorno ao trabalho, demissional, adequação de atividade - ) e o período de 
realização do exame anual, de admissão e demissão – à ser realizado todo início de 
ano) e a especificação dos exames a serem realizados (RX, VDRL, etc).  
 
3.1.17. Relatório detalhado e Gerencial acompanhado das Notas Fiscais mensais 
da CONTRATADA. 
  
3.1.18. Exames a serem efetuados: 
 
I. Exame Clínico: Todos os funcionários = 212 (quantidade estimada)  

3.1.19. Elaborar o documento-base - PCMSO (Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional) baseado na NR-7. 

3.1.20. Definir no documento-base, as vacinas necessárias a todos os 
colaboradores do SAAE, bem como, realizar o controle das mesmas. 

3.1.21. Definir o material necessário para a Caixa de Primeiros-Socorros, bem 
como, locais onde os materiais deverão ficar. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Fazer reunião de abertura dos trabalhos na Sede do SAAE de Amparo, num prazo 
de 05 dias antes do início dos trabalhos, a fim de tirar dúvidas, informar metodologia de 
trabalho e estabelecer o cronograma de atividades, registrando os assuntos em ata. O 
cronograma de trabalho deverá ser elaborado em conjunto com o Diretor Administrativo e 
Setor de Recursos Humanos, sendo de responsabilidade tanto do SAAE de Amparo 
quanto da CONTRATADA em fazer cumprir. 
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. O Núcleo de Segurança e cada Diretoria do SAAE deverão informar a 
todos os locais de trabalho, antes do início dos trabalhos de elaboração do PCMSO, 
repassando todas as informações ao responsável pela contratada acerca da 
metodologia de trabalho.  

5.2. Analisar os planos de ações e definir os cronogramas de execução.  

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. A CONTRATADA, se  responsabilizará pela realização dos exames clínicos médicos  
previsto na NR 7, Portaria 24, de 29/12/94, do Ministério do Trabalho e pela fiscalização do 
ambiente, das condições do trabalho e dos riscos a que está ou será exposto cada 
colaborador a ser examinado;  
 
6.2. Solicitar a prévia e expressa aprovação do SAAE de Amparo quanto aos 
procedimentos  a serem adotados e características, em todas as suas etapas. 
 
6.3. Prestar esclarecimentos e desempenhar atividades, mesmo que não 
especificadas no presente termo de referência, que sejam necessárias ao bom 
andamento da confecção e desenvolvimento dos trabalhos objeto da presente 
contratação. 
 
6.4. Responder por quaisquer danos ou prejuízos da execução irregular do 
contrato, corrente a expensas da CONTRATADA, as correspondentes despesas no 
todo ou em parte, de serviços em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções 
durante ou após sua prestação. 
 
6.5. Dar continuidade à organização e prontuários já existentes de cada servidor 
municipal. 
 
6.6. Compete ao Coordenador do PCMSO/ Médico do Trabalho responsável da 
CONTRATADA:  
 
A - Conhecer todos os riscos ambientais existentes na Empresa, podendo 
participar do seu  prévio levantamento. 
  

B - Executar as normas de segurança definidas pelo PCMSO. 

C - Efetuar agendamento e exames médicos (consultas) dos pré-admissionais, 
periódicos, adequação de atividades, de retorno ao trabalho, demissionais e 
homologação de atestados.  

D-   Será responsável pelo contato com os servidores do SAAE  de Amparo 
que não compareceram nas consultas ou exames pré- agendados e agendar uma 
nova data. 
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E - Será responsável por todos os exames laboratoriais  exigidos pelo PCMSO 
vigente e solicitar os exames complementares e acompanhar os seus resultados. 

F - O Coordenador do PCMSO/Médico do Trabalho deverá discutir com o SAAE os 
resultados dos exames complementares, visando o atendimento de medidas de 
controle da saúde dos trabalhadores.  

7. DOS PRAZOS 

7.1. Validade do Contrato: o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado se houver interesse da contratante. 
 
 

8. SUBCONTRATAÇÃO: 
 
 
8.1.     Poderá subcontratar consultórios particulares para estabelecer sua sede.  
 
A CONTRATADA terá um prazo de 30 dias após assinatura do contrato para 
estabelecer uma sede para suas instalações de funcionamento do consultório, 
equipamentos e assessórios clínicos dentro do Município Urbano de Amparo(SP). 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS 
 
A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos para confirmação de 
qualificação técnica: 

a)    Comprovação de especialidade pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), no 
tocante às   atividades de Segurança e Medicina do Trabalho, referentes à empresa 
e ao médico do trabalho/Coordenador PCMSO. 

b)    A contratada deverá apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa 
física ou jurídica de direito público ou privado, de que a empresa possui 
capacidade para atender o objeto ora licitado. 

c)   O coordenador deverá apresentar especialização em Medicina do Trabalho junto 
ao Conselho Regional de Medicina ( CRM). 

10. CONDIÇÕES ESPECIFICAS 

10.1.A empresa vencedora do certame deverá  oferecer assessoria técnica pelo prazo de 
60 (sessenta) dias após instauração e início das atividades referentes ao PCMSO para 
possibilitar esclarecimentos de todas as dúvidas que eventualmente surjam e apresentando 
Plano de Trabalho,  através da Diretoria de Administração e Recursos Humanos do SAAE 
de Amparo.  
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10.2.No caso de irregularidades percebidas e formuladas através de ofício por servidores  
e Recursos Humanos do SAAE de Amparo, estes deverão ser analisados e elaborados um 
parecer conclusivo  , pelo Gestor do Contrato ,  no prazo de até 10 (dez) dias. 
 
 

11. DO PAGAMENTO 
 
 
11.1. O pagamento do serviço contratado será mensal, até 30 dias após recebimento da 
Nota Fiscal da Contratada , após aprovação, com prévio ateste pelo RH,  pelo Gestor do 
Contrato desta Autarquia,  de Relatório Resumo das atividades mensais e documentação 
para fins de atestar sua regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista. 
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ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇO / PLANILHA DE CUSTOS 
 

DADOS DO LICITANTE 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CEP: FONE: FAX: 

E-MAIL:  CNPJ:  

REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ O CONTRATO: 
Nome: .......................................................................................................................................... 
RG: ..................................................   CPF: ................................................................................. 
Endereço: ..................................................................................................................................... 

1. LOCAL DE ENTREGA: DE 2ª A 6ª FEIRA, DAS 9H ÀS 16H, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 
NA RUA JOSE BONIFACIO Nº 300 -  CENTRO, AMPARO/SP. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
 

VL. UNIT. 
 

VL. TOTAL 

1 
ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE 
SAUDE OCUPACIONAL – PCMSO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I.         

1 SRV 

  

2 

REALIZAÇÃO DE APROX. 300 EXAMES CLINICOS 
OCUPACIONAIS (ADMISSIONAL, PERIODICO, DE RETORNO AO 
TRABALHO APÓS AFASTAMENTOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO E 
DIMENSIONAL) COM A EMISSÃO DO ATESTADO DE SAUDE 
OCUPACIONAL (ASO) EM TODOS OS CASOS DE ACORDO COM 
A LEGISLAÇÃO VIGENTE, BEM COMO O REAGENDAMENTO DE 
CONSULTAS CLINICAS, RETORNOS OU PERIODICOS DOS 
SERVIDORES QUE NÃO COMPARECERAM NA 1º DATA 
AGENDADA, BEM COMO CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS 

DA CAT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.          

300 SRV 

  

3 
HOMOLOGAÇÃO OU RECUSA DE APROXIMADAMENTE 400 
ATESTADOS COM AFASTAMENTO SUPERIOR A 03 (TRES) 
DIAS CONSECUTIVOS         

400 SRV 

  

 
 
 

 Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação de que inexistem 
fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 
 
PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME ITEM 11.2 DO EDITAL. 
 
DECLARO QUE O PREÇO ACIMA INDICADO CONTEMPLA TODOS OS CUSTOS DIRETOS E 
INDIRETOS INCORRIDOS NA DATA DA APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA INCLUINDO, ENTRE 
OUTROS: TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO, 
FRETE E LUCRO. 
 
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS SERVIÇOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS 
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NESTE ANEXO. 
 

___________, em _____ de ___________ de 2019. 
 

Assinatura e Carimbo do representante legal 
Nome do representante legal: _____________________________________________ 
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ANEXO III – TERMO DE CREDENCIAMENTO 
(FORA DOS ENVELOPES) (COM FIRMA RECONHECIDA) 

 
 
 
 

A empresa ________________, com sede na _____________, C.N.P.J.  nº _______________, 

representada pelo(a) Sr.(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) ________________ ,  

______________ (CARGO), portador(a) do R.G. nº ______________ e C.P.F. nº 

_______________________, para representá-la perante o Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos de Amparo em licitação na modalidade CARTA CONVITE nº 08/2019, podendo 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas 

as fases licitatórias. 

 
 
 
 
 

______________________, em _____ de ______________de 2019. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) Outorgante 

 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   

 
 
 
 

Deverá acompanhar a Carta de Credenciamento: 

 Cópia do Estatuto ou Contrato Social da empresa proponente (original ou cópia 
autenticada, por cartório competente ou servidor da Autarquia); 

 Carteira de identidade ou documento equivalente do(a) credenciado(a) que será solicitado 
no momento do credenciamento. 

 
 
 

Observação: Tais documentos, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, 
devem ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social 
ou estatuto de constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua 
representatividade. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 

 
 
 
Eu_____________________ (nome completo), RG n° _____________, 

representante legal da _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 

__________ Endereço ___________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a 

empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório da CARTA CONVITE nº 08/2019, realizado pelo SAAE – Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste 

certame. 

 
 
 
 

_________________, em ___ de _________ de 2019. 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa ___________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ______________________ é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da 

CARTA CONVITE nº 08/2019, realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 

Amparo/SP.1 

 
 
 

_________________, em ___ de _________ de 2019. 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÈRIO DO 
TRABALHO 

 
 
 
 
 
 
 

  Eu _______________________ (nome completo), representante legal da 

empresa ______________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar da 

CARTA CONVITE Nº 08/2019, do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo, declaro, 

sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 22 de novembro de 

1989, a __________________________ (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 
 
 
 
 
 

_________________, em ___ de _________ de 2019. 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   
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ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 
 

____________________________________________________________________________ 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO N° __/___ CARTA CONVITE Nº 08/2019, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTOS DE AMPARO - SAAE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA 
___________ TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 
PCMSO, ESCOPO DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
 

 

 Aos ___ dias do mês de ___ do corrente ano de ____, na cidade de 

Amparo, Estado de São Paulo, na sede da Administração do S.A.A.E. – Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos de Amparo - SAAE, compareceram as partes, de um lado, o “SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO - S.A.A.E.”, ente autárquico municipal, 

com sede nesta cidade de Amparo, Estado de São Paulo, à Rua José Bonifácio nº 300 Centro, 

inscrito no CNPJ sob nº 43.467.992/0001-74, neste ato representado por seu 

SUPERINTENDENTE, a Sra. LAURA PETRI GERALDINO, brasileira, portadora da cédula de 

identidade RG nº 25.341.622-x - SSP/SP e CPF nº 273.425.468-95, denominado simplesmente 

“CONTRATANTE” e de outro lado, a empresa __________, com sede em __________, à 

Rua__________nº ___, inscrita no CNPJ sob nº ___, Inscrição Estadual nº ___, neste ato 

representada por seu __________, SR. __________, (qualificação), portador da Cédula de 

Identidade RG nº ___, inscrito no CPF sob o nº ___, residente e domiciliado na cidade de 

__________, à Rua _________, nº ___, adiante designada “CONTRATADA” e perante as 

testemunhas ao final nomeadas e assinadas, têm entre si justa e contratada a prestação de 

serviços acima enunciados, de acordo com a Carta Convite n° 08/2019, consoante do 

Processo Administrativo nº 004459/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A "CONTRATADA" obriga-se a 

executar o Objeto constante da proposta apresentada no procedimento licitatório CARTA 

CONVITE Nº 08/2019, do qual foi julgada vencedora, nos termos do Parecer da Comissão 

Julgadora, com a respectiva Adjudicação e Homologação, consoante os expressos termos 

contidos no processo administrativo n° 004459/2019 do "CONTRATANTE", e consistente na 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE 

CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO, ESCOPO DE 

MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente 

instrumento particular de contrato será regido pelo disposto na lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, com as alterações legais nela introduzidas posteriormente e demais itens do 

Edital. 

   

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO - O preço global estimado para a 

execução dos serviços contratados no presente instrumento é de R$ _____,__ (__________). 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO – O PAGAMENTO dos 

serviços contratados será mensal, até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal emitida 

pela contratada, pela Divisão de Contabilidade, juntamente com os exames de laboratório 

discriminados por tipo e quantidade  de exames realizados por mês, devidamente aprovados 

por servidor designado pela autarquia.  

I – O SAAE de Amparo, através de servidor designado pela autarquia 

realizará a vistoria dos serviços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

comunicação, para aceitar os serviços ou rejeitá-los. 

III – Os serviços não aprovados pelo SAAE de Amparo deverão ser 

refeitos pela Contratada, voltando a contar o prazo a partir da data da comunicação pela 

Contratada do término dos referidos serviços; 

IV – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 

V – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota 

Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à Contratada, carta de correção, quando couber, 

ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada à Autarquia no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas; 

VI – Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo 

estipulado, o prazo para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação, 

devendo a empresa observar os vencimentos constantes no inciso I, da cláusula quarta; 

VII - A nota fiscal deverá conter dados para depósito (Banco / Agência e 

nº da conta corrente); 

VIII - Será aceita somente Nota Fiscal Eletrônica; 
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IX - As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser enviadas, como arquivo 

com extensão XML, para o e-mail  mavduarte@saaeamparo.sp.gov.br; 

X – O valor contratado não sofrerá qualquer tipo de reajuste. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS - Os serviços serão 

executados nas dependências do SAAE, dentro do município de Amparo, nos prazos e 

condições estabelecidas no termo de referência, decorrentes da execução do objeto desta 

licitação. 

I - Os serviços deverão ser executados CONFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - 

ANEXO I, deste edital e serão recebidos por servidor designado por este órgão, 

II - Correrá por conta da contratada as despesas para efetivo 

atendimento ao objeto licitado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução. 

III - O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de 

recusas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da 

nota fiscal/fatura; 

IV - Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e 

apurados da seguinte forma: 

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços 

unitários contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, de 

acordo com o termo de referência, descontadas as importâncias relativas às quantidades de 

serviços recusados. 

b) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela Comissão de 

Fiscalização, serão somados à fatura dos serviços do mês seguinte. 

c) As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, 

contra o CONTRATANTE, e apresentadas para a Comissão de Fiscalização na sede desta 

Autarquia.            

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA – O prazo de 

execução do objeto é 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da primeira ordem de 

serviço. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo contratual poderá ser prorrogado 

nos termos do § 1º do Art. 57 da Lei Federal nº 8666/93, desde que justificado pela empresa 

contratada, com anuência a Autarquia. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O regime de execução deverá seguir os 

critérios estabelecidos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES - É responsabilidade da 

"CONTRATANTE": 

a) efetuar o pagamento ajustado em conformidade com o pré-

estabelecido no edital e contrato; 

b)  emitir a Ordem de Serviço; 

c)  indicar servidores, conforme a área envolvida, para passar as 

informações e documentos necessários ao fiel cumprimento do contrato; 

d)  acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato; 

e)  notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a 

execução dos serviços; 

 

CLÁUSULA OITAVA – É de responsabilidade da "CONTRATADA": 

 

a) EXECUTAR FIELMENTE O AJUSTADO, PRESTANDO OS 

SERVIÇOS DESCRITOS NO ANEXO I, DE ACORDO COM O EDITAL e a proposta 

apresentada na licitação, estipulados neste instrumento, em perfeitas condições de uso para o 

fim a que se destinam; 

b) Comunicar antecipadamente a data e horário da execução dos 

serviços, não sendo aceitos os itens que estiverem em desacordo com as especificações 

constantes DO ANEXO I, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto 

de conclusão do objeto contratado; 

c) Prestar ao Contratante, sempre que necessário, os esclarecimentos 

sobre os serviços prestados, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita 

utilização dos mesmos; 
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d) Prover todos os meios necessários à garantia da plena 

operacionalidade da execução dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou 

paralisação de qualquer natureza; 

e) Executar os serviços dentro do prazo ajustado, responsabilizando-se 

por quaisquer prejuízos advindos de sua inobservância; 

f) Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento do todos 

os encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente contratação, 

tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias, e por 

todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não 

expressas na presente contratação; 

g) Fica obrigada a Contratada a manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

h) Demais exigências descritas no termo de referência (Anexo I). 

i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato; 

j) Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E 

FINANCEIROS - As despesas com a execução do presente instrumento particular de contrato 

correrão à conta da dotação orçamentária, 03.23.02.1751251034.400 – 33903900 - FICHA 047. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - As penalidades as quais 

ficam sujeitas a CONTRATADA em caso de inadimplência ou irregularidades, e ainda, pelo não 

cumprimento de quaisquer das exigências legais ou das condições pactuadas, são as 

seguintes: 

 

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de 

pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente, ocorrência que será 

registrada no Cadastro de Fornecedores do SAAE de Amparo; 
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b) Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na 

prestação dos serviços, calculada sobre o valor da Ordem de Serviço, até o 5º (quinto) dia 

corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” desta cláusula; 

c) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, na 

hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 

d) Rescisão do Contrato e suspensão temporária ao direito de licitar 

com o SAAE de Amparo, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou 

descumprimento parcial de mais de uma Ordem de Serviço, sem prejuízo de aplicação da multa 

de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro: As multas serão aplicadas após regular processo 

administrativo, descontadas dos créditos da empresa Contratada ou, se for o caso, cobrada 

administrativa ou judicialmente.  

Parágrafo Segundo: As penalidades previstas neste item têm caráter 

de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa 

Contratada da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao 

SAAE de Amparo. 

Parágrafo Terceiro: As penalidades são independentes e a aplicação 

de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.                              

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Nos casos de alteração no Objeto do presente instrumento particular de contrato, as partes 

convencionam o aditamento do mesmo, conforme o previsto no Artigo 65 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE DE PREÇO 

Durante a vigência do presente contrato, os preços ora contratados não sofrerão nenhum 

reajuste financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL O 

não cumprimento pela "CONTRATADA", de quaisquer das obrigações assumidas com este 

instrumento particular de contrato, salvo motivo de força maior ou casos fortuitos, devidamente 

caracterizados e aceitos pelo "CONTRATANTE", acarretará a rescisão imediata e unilateral do 
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mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra judicial e sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do contrato enseja 

a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamentos, nos 

termos do artigo 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO - As partes elegem o Foro 

da Comarca de Amparo, Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste Instrumento 

Particular de Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

   

NADA MAIS. Lido e achado conforme vai o presente instrumento público 

de contrato, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença de 

testemunhas. 

 

                                                  
Amparo, __ de _____ de 2019. 

 
 

LAURA PETRI GERALDINO 
Superintendente 

 
 

P/CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.                                                                                        2. 
 
 
 

PROCURADOR(A) SAAE 
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