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    EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019 

                                 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003781/2019 

          TIPO: MENOR PREÇO DO LOTE 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CORTE/SUPRESSÃO, E RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS TERMOS E 
QUANTIDADES DO ESCOPO PREVISTO NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, PELO 
PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E DEMAIS ANEXOS.  

 

DATA DA ABERTURA: 10/10/2019 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09:30 horas 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reuniões – Rua José Bonifácio nº 300, Centro, 
Amparo/SP. A sessão será conduzida pelo pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio, designados nos 
autos do Processo Administrativo n° 003781/2019, de acordo com a Portaria nº 33 de 30 de Maio de 
2019, publicada no jornal oficial do municipio em 31 de Maio de 2019. Os envelopes contendo a 
proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o 
credenciamento das interessadas. A Autarquia não se responsabiliza por propostas encaminhadas pelo 
Correio que não sejam protocoladas e recebidas pelo pregoeiro ou Equipe de Apoio até o horário do 
início da Sessão. 

 
LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão realizados nas ligações de água pertencentes ao Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos – SAAE de Amparo, o que inclui aproximadamente 26.000 ligações, nas imediações e 
adjacências do Município de Amparo/SP 
 
ESCLARECIMENTOS: 
Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos acerca do presente edital, até o 2º dia anterior  à  
data  de  abertura  da  sessão  do  Pregão,  devendo  fazê-lo  por  escrito,  mediante documento 
devidamente protocolado na Divisão de Atendimento, localizada a Rua José Bonifácio, nº. 300, Centro - 
Amparo/SP – Telefone (19) 3808-8400, ou através do e-mail compras@saaeamparo.sp.gov.br – 
Telefone (19) 3808-8400, ramal 237, com Tauan ou aplima@saaeamparo.sp.gov.br – Telefone (19) 
3808-8400, ramal 216, com Anny. Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da 
Internet: www.saaeamparo.sp.gov.br/licitacoes.php  

 
O Superintendente da Autarquia, usando da competência delegada, torna público que se acha aberta 
nesta Autarquia, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste 
instrumento convocatório. 

 
FUNDAMENTO LEGAL:- Este certame será regido pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 
2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, do Decreto Municipal n° 3.083 de 16 de agosto de 2006 e pela Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:- A despesa total onerará os recursos orçamentários e financeiros 
decorrentes da contratação do objeto deste pregão e correrão à conta da Categoria Econômica 

03.23.02, Ficha 050. 

 
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes neste instrumento 
convocatório, bem como as do Anexo I – Termo de Referência. 

 

mailto:compras@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:aplima@saaeamparo.sp.gov.br
http://www.saaeamparo.sp.gov.br/licitacoes.php
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Integram este Edital os Anexos: 

I – TERMO DE REFERÊNCIA 

II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

III – MODELO DE 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 DO INSTRUMENTO DE CONTRATO; 

 
1 – CONSIDERAÇÃO INICIAL 
 

1.1 - Os interessados poderão ter acesso aos orçamentos estimados em planilhas, 

quantitativos e preços unitários, exclusivamente in loco na Rua José Bonifácio, 300 – Centro – Amparo/SP, no 

Departamento de Suprimentos, no horário das 09:30hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:30hs. 

1.2 - O objeto contratado em decorrência da presente licitação se dará por Sistema de 

Registro de Preços. 

1.3 – NÃO HAVERÁ TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI 123/06 E 

SUAS ALTERAÇÕES, NOS TERMOS DE DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR CONSTANTE DOS 

AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 003781/2019. 

 
2 – PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 – Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de 
habilitação. 

2.2 – Não será permitida a participação: 
2.2.1 – De empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
2.2.2 – De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.2.3 – Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Municipalidade, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02; 

2.2.4 – Enquadradas nas disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93. 
2.3 – 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 reivindicações 
posteriores ou quaisquer alegações. 

 

 
3 – CREDENCIAMENTO 

3.1 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, DEVERÁ ser apresentado o que 
se segue: 

3.1.1 – Quanto aos representantes: 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, 
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o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular, 
com firma reconhecida da assinatura (Modelo constante no Anexo III), do qual constem poderes 
específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Apresentar instrumento 
constitutivo da empresa; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que NÃO CONTAR COM REPRESENTANTE presente na sessão, também 
DEVERÁ apresentar FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitação) a documentação para 
credenciamento (instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de 
sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
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 e se 
for o caso declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo V deste Edital) ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por 
conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 
recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada 
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço; 

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo pregoeiro, NÃO serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 

f) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que o 
representante poderá representar apenas uma licitante. 

3.1.2 – Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer 
fato impeditivo à participação, que deverá ser feita nos moldes do estabelecido no Anexo IV deste Edital, 
e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 02 (Habilitação). 

3.1.3 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
                   a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06 e 147/2014, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 
2 (Habilitação) 

b) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP, EXPEDIDA PELA JUNTA 

COMERCIAL, onde a empresa está sediada, atualizada e declaração de Optante pelo Simples 

nacional expedida pela Receita Federal através do site 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/ 

 

4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 – A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois 
envelopes FECHADOS e INDEVASSÁVEIS, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/
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RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

Envelope n° 1 – “Proposta” 

Pregão n° 25/2019 

Processo Adm. 003781/2019 

 RAZÃO SOCIAL E CNPJ 

Envelope n° 2 – “Habilitação” 

Pregão n° 25/2019 

Processo Adm. 003781/2019 

                                 

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS  
5.1 – O Anexo II deverá ser utilizado, PREFERENCIALMENTE, para a apresentação da 

Proposta datilografado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem 
cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. 

 

5.2 – Deverão estar consignados na proposta: 

5.2.1 – A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail e CNPJ do licitante; 
                     5.2.2  –  PREÇO  POR  ITEM/ TOTAL  GLOBAL,  em  algarismo,  expresso  em  moeda 
corrente nacional, com duas casas decimais após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro      ou     previsão    inflacionária,      incluindo,       além       do       lucro,       todas as 
despesas resultantes da prestação, impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como 
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente 
licitação, em especial a composição dos custos dos funcionarios, com norte à convenção coletiva 
pertinente/legislação,  não cabendo ao SAAE nenhum custo adicional; 
 

5.3 - A simples participação neste certame implica: 

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 
 b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da 

licitação  (a  exemplo  de  impostos,  taxas,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e 
todas  as  despesas,  abastecimento  dos  veículos,  e  quaisquer  outras  despesas  acessórias  e 
necessárias não especificadas neste edital, relativa aos trabalhos objeto desta licitação; 

c) que a licitante vencedora se compromete a executar os serviços, objeto do certame 
no preço e prazo constantes de sua proposta; 

d) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data 

estipulada para sua entrega; 

e) que o prazo de pagamento será de acordo com o item 11.1 do Edital; 

f)  que  a  licitante  se  compromete  a  garantir  a  qualidade  dos  serviços  a  serem 

executados durante a vigência do Contrato. 

5.4 – O preço contratado deverá ser fixo e irreajustável dentro do prazo de vigência 
do Contrato. 
 

6 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1 - Para a habilitação todos os licitantes, deverão apresentar a seguinte Documentação.  
                 6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

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, devendo inclusive devendo estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

b) 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; 

c) Os documentos relacionados no subitem “a” NÃO precisarão constar do Envelope n° 2 – 
Habilitação se tiverem sido(s) apresentado(s) para o credenciamento neste Pregão. 
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6.1.2 – 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 De 
Débitos 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. 

                   g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (débitos mobiliários) do  domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

h) 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. 

6.1.3. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-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. 

6.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) No mínimo 01 (um) atestado de desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo conter no mínimo: a quantidade, a 
descrição, a manifestação quanto a plena execução do objeto, a data de emissão do atestado e a clara 
identificação do seu emitente (CPF, CNPJ, RAZÃO SOCIAL, TELEFONE dentre outros). 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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6.1.5 – VISITA TÉCNICA 
a) A realização de visita técnica é  FACULTATIVA, porém sugere-se a sua realização. 

b) A empresa interessada  poderá através de seu representante legal realizar a visita 

técnica, devendo fazer o prévio agendamento junto à Gerencia de Finanças, através do fone: 019 
3808-8400, com no mínimo 02 dias de antecedência OU Declaração de pleno 

conhecimento do local e condições técnicas da execução do objeto, emitida pela própria licitante 

participante, em seu proprio timbre, formatação e modelo. 

c) A visita poderá ser feita em até 24 horas antes da abertura da licitação. 

 
6.1.6– DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

a) 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). 

 
6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

                 6.2.1 – Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para 
que seja autenticado pelo pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua 
apresentação; 

6.2.2 – NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA ou solicitação de documentos 
em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

6.2.3 – Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta 
Autarquia aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas; 

6.2.4 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

a) Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta 
licitação, execute o futuro ajuste/contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 
estabelecimentos, disposta nos itens 6.1.1 à 6.1.3. 

6.2.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a 
inabilitação do licitante. 

6.2.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na 
internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos 
por este meio eletrônico. 

7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1. No horário e local indicado neste Edital será aberta à sessão pública, iniciando-se pela 

fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item 3.1. 

7.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o pregoeiro os 

envelopes  n°  1  e  n°  2,  contendo,  cada  qual,  separadamente,  a  Proposta  de  Preços   e  a 

Documentação de Habilitação. 

7.3. O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO DO LOTE, observadas as 

caracteristicas técnicas dos serviços e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital. 
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7.4.  A  análise  das  propostas  pelo  pregoeiro  visará  o  atendimento  das  condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

7.4.1 – Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste 

Edital.  
                     7.4.2 – Que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em 

propostaofertadas pelos demais licitantes; 

7.4.3 - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
7.5 – Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o pregoeiro dará por 

encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

7.6 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

7.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela; 

7.6.2 – Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 

03 (três). No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independente do 
número de licitantes; 

7.6.3 – O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os 

demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 

preços. 
7.7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

7.7.1 – Será admitido o empate ou a redução de no mínimo 1% (um por cento) do 

menor preço de um lance para outro, ou outro valor que seja acordado entre os licitantes e o 

pregoeiro. 

7.8 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

7.9 – Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.9.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada; 

7.9.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de 

lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da 

convocação do pregoeiro, sob pena de preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação. 

7.9.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 

oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

7.9.4 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto 
disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de 
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte 
cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1: 
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a) Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 

configurada a hipótese prevista no subitem 7.9.4, será declarada a melhor oferta àquela 

proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

7.10 – Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 

propostas não selecionadas e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para 

estas, o último preço ofertado. 

7.11 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades legais. 

7.12 – O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

7.13 – Após a negociação, se houver o pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
7.14 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 

pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital; 

7.14.1   –   Eventuais   falhas,   omissões   ou   outras   irregulares   nos   documentos 

efetivamente entregues de habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do 

Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documento(s) 

novo(s) após encerramento da fase de habilitação; 

7.14.2 – A verificação será certificada pelo pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

7.14.3 – Esta Autarquia não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos de informações, no momento de verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
7.15 – Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor. 

7.16 – Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 

exigências  de  habilitação,  o  pregoeiro  examinará  as  ofertas  subseqüentes,  na  ordem  de 

classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta 

que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora. 

7.17 – Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes 

presentes. 

7.18 – O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 

solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
8 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1 – Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

8.2 – Eventual impugnação DEVERÁ ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada na 

Divisão de Expediente e SAC deste orgão. 

8.2.1 – Admite-se impugnação atraves de meios eletronicos (e-mail)  ficando a validade do 

procedimento obrigatoriamente condicionada à apresentação dos documentos originais no prazo 

impreterivel de 48 (quarenta e oito) horas, improrrogaveis. 

8.2.2 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 

designada nova data para a realização deste certame. 

8.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
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implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

8.4 – Dos atos do pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 

própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-

se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta 

Autarquia para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes, assegurada vista imediata aos autos; 

8.4.1 – A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública 

importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora 

e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 

8.4.2 – Na hipótese de interposição de recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 

8.4.3 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 

constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à 

licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório; 

8.4.4 – O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

8.4.5 – Os recursos devem ser protocolados na Divisão de Atendimento, localizada na Rua 

José Bonifácio, n° 300, Centro, Amparo/SP, dirigidos à Divisão de Suprimentos. 

9. CONTRATAÇÃO 

 
9.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a celebração de 

termo de contrato, cuja minuta integra este Edital (Anexo VII); 

9.1.1 – Se, por ocasião da formalização do contrato, 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 (dois) dias úteis, comprovar a situação de 
regularidade de que trata o subitem 9.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com 
prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar. 

9.1.2 – O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de 05 

(cinco) dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez 

por igual período a critério desta Autarquia, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

9.1.3 – Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação 
de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá apresentá-la, 
previamente para assinatura do Contrato, no prazo de 02 (dois) 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; 

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 
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direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de 
pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 

7.9.1; 
b) 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. 

9.2 – A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e 
qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, 
algum documento perder a validade. 

9.3 – O contrato terá VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE SUA 
ASSINATURA, podendo ser renovado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
10.1. A execução dos serviços deverá obedecer as Normas especialmente descritas, no 

corpo do presente Termo de Referência;  
10.2. Todos os serviços executados deverão seguir ainda as normativas constantes do 

Edital e seus anexos.  
10.3. A CONTRATADA deverá seguir a legislação do Ministério do Trabalho no que tangem 

as obrigações de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, executando os serviços com 
funcionários próprios, encanadores, os quais não terão vínculos empregatícios com o SAAE Amparo, 
inclusive com a Prefeitura Municipal de Amparo, sendo única e exclusivamente remunerados pela 
CONTRATADA. Todos os encargos com o pessoal serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, não cabendo ao SAAE - Amparo nenhuma obrigação, encargo social ou ônus 
decorrente da legislação trabalhista, social, previdência ou fiscal;  

10.4. O transporte dos materiais fornecidos pela Autarquia será de responsabilidade da 
CONTRATADA;  

10.5. A limpeza do local de execução dos serviços será de responsabilidade da 
CONTRATADA;  

10.6. Os desligues e os restabelecimentos deverão ser programados pelo SAAE e 
fornecidos a CONTRATADA, em rotas contínuas, por região ou setor ou bairro, a fim de racionalizar e 
agilizar o atendimento tanto à Autarquia quanto ao consumidor; 

 10.7. Os serviços de desligue no cavalete deverão ser executados, impreterivelmente, no 
prazo não superior a 06 horas, 12horas em casos de desligue na rede e os de religação deverão ser 
executados, impreterivelmente, no prazo de 12 horas, contados do recebimento da Ordem de Serviço 
(OS) fornecida pelo SAAE.  

10.8. Se algum serviço não puder ser executado a CONTRATADA deve constar na 
respectiva OS o motivo da não execução e devolve-la ao responsável imediato no SAAE.  

10.9. Todos os serviços executados no cavalete deverão ser finalizados com instalação ou 
reinstalação de lacre e demais acessórios, sabendo que para serviços de desligue, deverá ser utilizado 
o lacre de desligue e para os demais serviços o lacre convencional. Os lacres serão fornecidos pelo 
SAAE;  

10.10. A CONTRATADA deverá apresentar ao SAAE regularmente juntamente com as 
OS´s um relatório completo e devidamente assinado de suas atividades. Neste relatório deverá conter: - 
Serviços recebidos; - Serviços executados; - Serviços não executados que deverão ser agrupados em 
função dos motivos impeditivos de sua execução; e - Justificativas das ocorrências. 

 

11. DO PAGAMENTO 
11.1  -  O  pagamento  será  efetuado,  conforme   ANÁLISES  aprovadas   pela 

diretoria responsável do SAAE. 
    11.2 – O PAGAMENTO SERÁ EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA 

FISCAL, NO SETOR DE CONTABILIDADE. 
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    11.3 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 
outros necessários à contratação contenham incorreções 
                    11.4 – 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; 
                    11.4.1 – Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação; 
                    11.5. A nota fiscal deverá conter dados para depósito (Banco, Agência, nº da conta corrente 
e número da Ordem de Serviço); 

   11.6. NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS BANCÁRIOS. 

  11.7. Será somente aceita Nota Fiscal Eletrônica 

  11.8 – As Notas Fiscais Eletrônicas deveram ser enviadas, como arquivo com extensão 
XML, para o e-mail  contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br  

12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

12.1 - Quanto à execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar funcionários, 
ferramentas, combustível e veículos, de acordo com a necessidade e solicitação do objeto contratado, 
exceto, lacres e a aparelhos de hidrômetros que serão fornecidos pela CONTRATANTE (conforme 
padrão técnico da Autarquia) de segunda á quinta-feira, das 8h00 às 16h00 para a realização dos 
desligues, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00 e se necessários aos sábados, das 8h00 às 
12h00 para a realização das religações, durante o prazo de vigência do contrato. Os funcionários 
designados pela CONTRATADA, junto ao SAAE e aos consumidores, serão os responsáveis pela 
realização dos serviços operacionais e pela execução dos serviços descritos no objeto. A Empresa 
vencedora na assinatura do Contrato deverá entregar relação com identificação dos funcionários, que 
irão realizar o objeto, constando nome completo e RG, visando o controle pelo SAAE quando da 
realização dos serviços  pertencentes ao objeto.  

 
13. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

13.1 -  Executar os pagamentos ajustado dentro do prazo estipulado em contrato, após a 
execução de cada etapa dos serviços; 

13.2 -   fazer  o  acompanhamento  e  fiscalização  dos  funcionários,  através  da  Diretoria 

pertinente do SAAE; 

13.3 - Fornecer todo o material operacional necessário para a perfeita execução dos 
serviços pela CONTRATADA.

                   13.4 -  Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

 

14. CONDIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
14.1 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as orientações do SAAE, que 

fornecerá as Ordens de Serviços (OS), com seguinte cronograma semanal:  

14.1. Os serviços de desligue de água deverá ser realizado de segunda a quinta-feira, no 
horário das 8h00 às 16h00 horas, exceto em vésperas de feriados.  

14.2. O serviço de religação de água deverá ser executado de segunda-feira à sexta feria, 
no horário das 8h00 às 17h00 horas e quando necessário aos sábados, no horário das 8h00 às 12h00 
horas.  

14.3. Ocorrendo a suspensão/desligue do abastecimento de água de forma indevida, pela 
CONTRATADA, a mesma deverá religar a água no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da 
constatação do erro, sem ônus para o usuário/consumidor e pelo SAAE.  

14.4. Os funcionários indicados pela CONTRATADA, que irão realizar os serviços, deverão 
estar devidamente uniformizados (com indicação de “A serviço do SAAE”) e com identificação clara 
(crachá com foto atual), bem como a identificação, nos veículos, de nome e logotipo da empresa 
prestadora e do “a serviço do SAAE”, constando ainda o logotipo da Autarquia. Lembrando que os custos 

mailto:contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br
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para a execução serão de responsabilidade da CONTRATADA;  

 
15 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

15.1 – Durante a vigência do presente contrato, os preços ora pactuados não sofrerão 
nenhum tipo de reajuste financeiro, e na hipótese de prorrogação contratual, desde que respeitada a 
periodicidade de 12 meses, solicitado de forma fundamentada com planilhas de custos apresentada 
pela CONTRATADA e autorizado pelo Superintendente do SAAE em despacho fundamentado, 
aplicando-se preferencialmente em caso de reajuste o índice do I.N.P.C. do IBGE ou Convenção 
Coletiva da Categoria. 

 
16 – SANÇÕES 

16.1 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; 

                  b) Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na prestação dos 
serviços, calculada sobre o valor to ta l  global do contrato, 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 global do Contrato, na hipótese 
do não cumprimento das obrigações assumidas; 

                   d) Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de 10% (dez por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor global equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, 
esse último nos seguintes casos específicos: 

I) Apresentação de declaração ou documentação falsa; 

II) Não manutenção da proposta; 

III) Comportamento Inidôneo; 

IV) Realização de fraude fiscal. 

e) 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. 

                   f) Retenção do pagamento devido referentes aos valores não recolhidos pelo 
CONTRATADO correspondentes aos encargos sociais e previdenciários devidos aos empregados 
disponibilizados para a prestação do serviço, inclusive com correção, multas e juros incidentes, 
bem como por danos causados pelos funcionários prepostos da contratada. 

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 d a  reparação 
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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. 

                   Parágrafo Quarto: De acordo com o item “e”, o CONTRATADO devidamente notificado 
que não apresentar a documentação no prazo estipulado terá os valores proporcionalmente retidos, 
sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para a comprovação do recolhimento ou apresentação de 
defesa. Decorrido o prazo sem o cumprimento da obrigação o deferimento da defesa fica autorizado 
ao CONTRATANTE à efetiva retenção e propositura da demanda judicial cabível. 

16.2 – Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor adjudicado 
em contrato. 

                   16.3 – O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da 
CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 
e art.7º da lei nº 10.520/02. 

17 – CANCELAMENTO DO CONTRATO. 

17.1 – O cancelamento do Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas 
hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 10 (dez) dias úteis 
para o exercício do contraditório e da ampla defesa: 

I –  Descumprir as condições do Edital, Anexos e Contrato; 

II – recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do 
artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

IV – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

17.2 – A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou 
então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos. 

17.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa Contratada, 
a comunicação será feita por meio do Diário Oficial do Estado, por duas vezes consecutivas, 
considerando cancelado o Contrato a contar da última publicação. 

 18 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

                      18.2 – O resultado do presente certame será divulgado no Jornal Oficial do Município ou Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, de acordo com as disponibilidades das datas. 

                 18.3 – Após o encerramento da sessão do Pregão, caso não haja manifestação de recurso, os 
envelopes n° 2 – Habilitação serão devolvidos aos respectivos representantes. 

 
                18.4 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro. 
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                18.5 – É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para 
verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste 
Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta ou da documentação de habilitação. 

 
                 18.6 – A Administração do SAAE poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o 
certame se constatado vício no seu processamento. 

 
                18.7 – Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. 

 
                 18.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-
se-á o do vencimento. 

                  18.9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Amparo/SP. 

 

 

(assinado no original) 

 

Amparo, 24 de Setembro de 2019. 
LAURA PETRI GERALDINO  

Superintendente  
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CORTE/SUPRESSÃO, E RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS TERMOS E 
QUANTIDADES DO ESCOPO PREVISTO NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, PELO 
PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E DEMAIS ANEXOS 
 

1.  SERVIÇOS PRINCIPAIS A SEREM EXECUTADOS Será de inteira responsabilidade da empresa 

CONTRATADA o atendimento deste Termo de Referência, bem como o fornecimento de mão de 

obra especializada, todas as ferramentas necessárias e os equipamentos para a perfeita execução 

do objeto. Os serviços a serem executados serão:  

1.1. Supressão / Desligue do fornecimento de água no cavalete, sem fornecimento do material 

hidráulico; 

1.2. Desligue do fornecimento de água na rede, sem fornecimento de material hidráulico  

1.3. Religação / Restabelecimento de água no cavalete ou na rede sem reposição de pavimento e 

sem fornecimento do material hidráulico;  

2. LOCAIS Os serviços serão realizados nas ligações de água pertencentes ao Serviço Autônomo 

de Água e Esgotos – SAAE de Amparo, o que inclui aproximadamente 26.000 ligações, nas 

imediações e adjacências do Município de Amparo/SP Sugere-se a visita técnica prévia à 

participação de licitação para amplo conhecimento dos locais da prestação de serviço, podendo ser 

adotada a modalidade “facultativa”. 

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. A execução dos serviços deverá obedecer as Normas especialmente descritas, no corpo do 

presente Termo de Referência;  

3.2. Todos os serviços executados deverão seguir ainda as normativas constantes do Edital e seus 

anexos.  

3.3. A CONTRATADA deverá seguir a legislação do Ministério do Trabalho no que tangem as 

obrigações de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, executando os serviços com 

funcionários próprios, encanadores, os quais não terão vínculos empregatícios com o SAAE 

Amparo, inclusive com a Prefeitura Municipal de Amparo, sendo única e exclusivamente 

remunerados pela CONTRATADA. Todos os encargos com o pessoal serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo ao SAAE - Amparo nenhuma obrigação, encargo 

social ou ônus decorrente da legislação trabalhista, social, previdência ou fiscal;  

3.4. O transporte dos materiais fornecidos pela Autarquia será de responsabilidade da 

CONTRATADA;  

3.5. A limpeza do local de execução dos serviços será de responsabilidade da CONTRATADA;  

3.6. Os desligues e os restabelecimentos deverão ser programados pelo SAAE e fornecidos a 

CONTRATADA, em rotas contínuas, por região ou setor ou bairro, a fim de racionalizar e agilizar o 

atendimento tanto à Autarquia quanto ao consumidor; 

 3.7. Os serviços de desligue no cavalete deverão ser executados, impreterivelmente, no prazo não 
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superior a 06 horas, 12horas em casos de desligue na rede e os de religação deverão ser 

executados, impreterivelmente, no prazo de 12 horas, contados do recebimento da Ordem de 

Serviço (OS) fornecida pelo SAAE.  

3.8. Se algum serviço não puder ser executado a CONTRATADA deve constar na respectiva OS o 

motivo da não execução e devolve-la ao responsável imediato no SAAE.  

3.9. Todos os serviços executados no cavalete deverão ser finalizados com instalação ou 

reinstalação de lacre e demais acessórios, sabendo que para serviços de desligue, deverá ser 

utilizado o lacre de desligue e para os demais serviços o lacre convencional. Os lacres serão 

fornecidos pelo SAAE;  

3.10. A CONTRATADA deverá apresentar ao SAAE regularmente juntamente com as OS´s um 

relatório completo e devidamente assinado de suas atividades. Neste relatório deverá conter: - 

Serviços recebidos; - Serviços executados; - Serviços não executados que deverão ser agrupados 

em função dos motivos impeditivos de sua execução; e - Justificativas das ocorrências.  

4. REGULAMENTAÇÃO DE PREÇOS E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO OPERACIONAL.  

O preço deverá ser fornecido por procedimento (preço unitário) para cada um dos serviços descritos 

no item 1 do presente Termo de Referência. Para composição do preço unitário, a CONTRATADA, 

prestadora do serviço, deverá considerar todos os custos com empregados e garantias trabalhistas, 

manutenção de veículos e equipamentos, combustíveis, ferramentas, e demais custos de sua 

responsabilidade. A medição será efetuada através de relatório entregue pela CONTRATADA, de 

acordo com especificações contidas no item 3.10, do presente Termo de Referência, com aprovação 

de servidor público do SAAE, preposto para função. Para acompanhamento das visitas improdutivas 

(sem sucesso), deverá conter no mínimo notificação assinada pelo consumidor ou morador do 

imóvel, salvo nos casos de ausência de moradores no local, com justificativa da não realização do 

desligue ou outro serviço. Só serão pagos os serviços efetivamente realizados, principalmente com 

relação às notificações de desligue de água, onde a CONTRATADA deverá repassar ao setor de 

atendimento do SAAE, uma via devidamente recebida pelo consumidor inadimplente. Para o caso da 

não realização do desligue de água, a CONTRATADA deverá apresentar as devidas justificativas ao 

setor de faturamento/Fiscalização do SAAE. Os valores a serem contratados e propostos em 

licitação não poderão ser superiores a média de mercado obtida em cotações e/ou ao preço público 

fixado pela Agência Reguladora do Município, atualizados anualmente, conforme anexo da 

Resolução 249/2018 ARES PCJ. 

A Tabela abaixo demonstra as estimativas de quantitativos para o período de 12 (doze) meses a 

contar da data da assinatura do contrato. Estimativa de quantitativos para período de 12 (doze) 

meses: 

OBJETO: TERCEIRIZAÇÃO DO DESLIGUE/RELIGUE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

                                                        TABELA REFERENCIAL 
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LOTE 01 

 

Item Descrição 

Quant. 

Estimada 

Valor 

proposto/Unid. 

 

1 Supressão/Desligue do fornecimento de água no cavalete 2.200 

 

 

2 Religação do fornecimento de água no cavalete 2.200 

 

 

3 Supressão/Desligue do fornecimento de água na rede 500 

 

 

4 Religação do fornecimento de água na rede 500 

 
  

5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA Quanto à execução dos serviços, a 

CONTRATADA deverá disponibilizar funcionários, ferramentas, combustível e veículos, de acordo 

com a necessidade e solicitação do objeto contratado, exceto, lacres e a aparelhos de hidrômetros 

que serão fornecidos pela CONTRATANTE (conforme padrão técnico da Autarquia) de segunda á 

quinta-feira, das 8h00 às 16h00 para a realização dos desligues, de segunda a sexta-feira, das 8h00 

às 17h00 e se necessários aos sábados, das 8h00 às 12h00 para a realização das religações, 

durante o prazo de vigência do contrato. Os funcionários designados pela CONTRATADA, junto ao 

SAAE e aos consumidores, serão os responsáveis pela realização dos serviços operacionais e pela 

execução dos serviços descritos no objeto. A Empresa vencedora na assinatura do Contrato deverá 

entregar relação com identificação dos funcionários, que irão realizar o objeto, constando nome 

completo e RG, visando o controle pelo SAAE quando da realização dos serviços  pertencentes ao 

objeto.  

6. CONDIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços deverão ser executados de acordo com as orientações do SAAE, que fornecerá as 

Ordens de Serviços (OS), com seguinte cronograma semanal:  

6.1. Os serviços de desligue de água deverá ser realizado de segunda a quinta-feira, no horário das 

8h00 às 16h00 horas, exceto em vésperas de feriados.  

6.2. O serviço de religação de água deverá ser executado de segunda-feira à sexta feria, no horário 

das 8h00 às 17h00 horas e quando necessário aos sábados, no horário das 8h00 às 12h00 horas.  

6.3. Ocorrendo a suspensão/desligue do abastecimento de água de forma indevida, pela 

CONTRATADA, a mesma deverá religar a água no prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da 

constatação do erro, sem ônus para o usuário/consumidor e pelo SAAE.  

6.4. Os funcionários indicados pela CONTRATADA, que irão realizar os serviços, deverão estar 

devidamente uniformizados (com indicação de “A serviço do SAAE”) e com identificação clara 

(crachá com foto atual), bem como a identificação, nos veículos, de nome e logotipo da empresa 

prestadora e do “a serviço do SAAE”, constando ainda o logotipo da Autarquia. Lembrando que os 

custos para a execução serão de responsabilidade da CONTRATADA;  

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As execuções dos serviços contratados deverão obedecer as seguintes Normas Técnicas, descritas 
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a seguir; SUPRESSÃO/DESLIGUE DE ÁGUA NO CAVALETE: Compreende os serviços de 

supressão/desligue do fornecimento de água no cavalete, envolvendo, mobilização e deslocamento 

de equipe e equipamentos, desmontagem do cavalete, instalação do lacre antifraude no cavalete, 

remontagem do cavalete e limpeza do local. Deverão estar inclusos no preço todos os custos diretos 

e indiretos, bem como os encargos sociais. Todos os materiais serão fornecidos pela 

CONTRATADA, exceto lacres e aparelhos de hidrômetros que serão fornecidos pela 

CONTRATANTE A medição da realização da supressão/desligue será efetivamente por cada 

unidade.  

SUPRESSÃO/DESLIGUE DE ÁGUA NA REDE: Compreende os serviços de desligue do 

fornecimento de água na rede quando o acesso ao cavalete for negado ou inviabilizado. Depois de 

deferido por autoridade competente, envolverá, mobilização e deslocamento de equipe e 

equipamentos, perfuração de via ou calçamento, interrupção no encanamento, instalação de registro 

e do lacre antifraude e limpeza do local (com o menor dano possível). Deverão estar inclusos no 

preço todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos sociais. Todos os materiais serão 

fornecidos pela CONTRATADA,exceto os lacres e aparelhos de hidrômetros. A medição da 

realização da supressão/desligue será efetivamente por cada unidade. Dúvidas quanto a efetivação 

deste tipo de desligue deverão ser esclarecidas pelo Departamento de Manutenção ou Faturamento 

do SAAE.  

RELIGAÇÃO/RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAVALETE: 

Compreende os serviços de religação/restabelecimento do fornecimento de água no cavalete, 

envolvendo, mobilização e deslocamento de equipe e equipamentos, desmontagem do cavalete, 

remontagem, eventuais reparos no cavalete, teste de estanqueidade e limpeza do local. Estão 

incluídos no preço todos custos diretos e indiretos, bem como os encargos sociais. Todos os 

materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, exceto os lacres e aparelhos de hidrômetros. A 

medição da realização da religação/restabelecimento será efetivamente por cada unidade.  

RELIGAÇÃO/RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA REDE: Compreende os 

serviços de religação/restabelecimento do fornecimento de água na rede, envolvendo, mobilização e 

deslocamento de equipe e equipamentos, retirada de lacres e válvulas da rede, teste de 

estanqueidade e limpeza do local. Estão incluídos no preço todos custos diretos e indiretos, bem 

como os encargos sociais. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, exceto os 

lacres e aparelhos de hidrômetros. A medição da realização da religação/restabelecimento será 

efetivamente por cada unidade.  

MODELO DE RELATÓRIO DAS OCORRÊNCIAS (TODA OCORRÊNCIA DEVERÁ SER DATADA 

E ASSINADA PELO FUNCIONÁRIO DA CONTRATADA) 

Sr.(a):_______________________________________________ 
Rede:_______________________________________________ 
Bairro: ______________________________________________ 
CDC: _______________________________________________  
Hidrômetro: __________________________________________ 
Data: _______________________________________________ 

Identificação do Funcionário: ____________________________ 
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ANEXO II –   MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

DADOS DO LICITANTE 
Razão Social: 
Endereço: 
CEP: Fone: IE: 
E-mail:  CNPJ:  
REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ O CONTRATO: 
Nome: ........................................................................................................................................................... 
RG: ..................................................   CPF: ................................................................................................. 
Endereço Empresa: ...................................................................................................................................... 
DADOS COMPLEMENTARES – PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE/SP) 
Cargo/Qualificação do Responsável pela assinatura do Contrato/Ajuste: ..................................................... 
Endereço Residencial: ................................................................................................................................... 
Email Institucional: ....................................................................................................................................... 
Email Pessoal: ............................................................................................................................................... 
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão realizados nas ligações de água pertencentes 
ao Serviço Autônomo de Água e esgotos – saae de amparo, o que inclui aproximadamente 26.000 
ligações, nas imediações e adjacências do município de Amparo/SP 
 

 

 

LOTE 01 

 

Item Descrição 
Quant. 

Estimada 
Valor 

proposto/Unid (R$) 
 Valores Totais (R$) 

 

1 
Supressão/Desligue do fornecimento de água no 

cavalete 
2.200 

  
 

 

2 Religação do fornecimento de água no cavalete 2.200    

 

3 
Supressão/Desligue do fornecimento de água na 

rede 
500 

  
 

 

4 Religação do fornecimento de água na rede 500    

 
 

    Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação de que  

inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 

Informamos que fica a cargo da empresa participante desta licitação a verificação quanto ao seu rol 

fiscal e tributário, no tocante ao seu enquadramento ou desenquadramento do Simples Nacional,se for o caso, 

assim como a escolha do sindicato ou respectiva convenção coletiva de trabalho. 

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, salários, 
recolhimentos previdenciários, fiscais e trabalhistas dos funcionários, materiais, transportes, despesas 
administrativas, seguro, frete, lucro. 

DECLARO, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas neste 

anexo e instrumento convocatório, em sua integra. 

            ___________, em _____ de ___________  de 2019. 

                                                 
                                                   Nome e Assinatura 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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2019, podendo formular lances, 

negociar preços e 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 ou procuração: 

 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, devem ser apresentados obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o 
credenciamento. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
(FORA DOS ENVELOPES) 

 

 

 

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 do PREGÃO 

PRESENCIAL N° 27/2019, realizado pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos, inexistindo 

qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame, bem como que não há qualquer punição 

de suspensão do direito de licitar e contratar com a Municipalidade, ou declaração de inidoneidade 

para contratar com Administração Pública. 

 

 

 

 

_________________, em ___ de _________ de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 
Representante Legal 

 

 

 Nome: 
                                       R.G.: 
                                       Cargo:   
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(FORA DOS ENVELOPES) 

 

 

 

    

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 123/06 e 147/2014, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 27/2019, realizado pelo Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos. 

 

 

 

 

_________, em ________________ de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________ 
Representante legal 

 

 

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

 

 

 

 

 

Eu _______________________ (nome completo), representante legal da empresa 

______________________ (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 27/2019, Serviço Autônomo de Água e Esgotos, 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 DO INSTRUMENTO DE CONTRATO   

                                  º XX/2019 
 

 
Autorizado no Processo Administrativo nº 003781/2019 

 

 
INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO N°     /      PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2019, 
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                         PARA   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE/SUPRESSÃO, E 
RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS TERMOS E QUANTIDADES DO 
ESCOPO PREVISTO NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, PELO PERIODO ESTIMADO 
DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E DEMAIS 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 sua  SUPERINTENDENTE, Sra. Laura Petri 
Geraldino, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 253.416.22 SSP/SP e CPF  nº  
273.425.468-95,  adiante  designado  “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  aquisição  de  combustíveis,  de  acordo  com  o  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  
27/2019, consoante do Processo Administrativo n° 003781/2019, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

 

DO OBJETO: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A “CONTRATADA” obriga-se a entregar o 
Objeto constante da proposta apresentada no procedimento licitatório,  PREGÃO PRESENCIAL 
N° 27/2019, do qual foi julgada vencedora nos termos do Parecer da Comissão Julgadora, 
com a respectivaAdjudicação e correspondente Homologação, consoante os expressos termos 
contidos no processo Administrativo nº 003781/2019, do “CONTRATANTE” e consistente na 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CORTE/SUPRESSÃO, E RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA, NOS TERMOS E 
QUANTIDADES DO ESCOPO PREVISTO NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, PELO 
PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E DEMAIS ANEXOS, 
conforme descrito no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, demais anexos, edital e minuta de 
contrato. 

 

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS: 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente instrumento particular de contrato 
será regido pelo disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com todas as alterações nela 
introduzidas posteriormente e demais itens do edital. 
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DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do 

objeto, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 
integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os 
seguintes documentos: 

a)  Pregão Presencial nº 27/2019; 
   b) Processo Administrativo n° 003781/2019 
 
3.2 Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes 

para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a execução do 
objeto contratado. 

 
PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
4.1.  O PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ DE 12 (DOZE) 

MESES, A PARTIR DA ASSINATURA deste,podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, 
até o limite de duração previsto no Inc. II do Art. 57, da Lei 8.666/93. 

 
4.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Termo de 

Referência, constante no Anexo I, e demais as orientações da CONTRATANTE, por meio do 
Departamento de Água e Esgoto, que fornecerá as Ordens de Serviços (OS). 

 
4.3. Os serviços serão realizados nas ligações de água pertencentes ao 

Sistema de Abastecimento Público do Município de Amparo/SP, o que inclui aproximadamente um 
total de 26.000 ligações. 

 
4.4. Todas as despesas trabalhistas, de transporte, equipamentos, materiais 

para os procedimentos, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e mão de obra necessária para 
a completa execução do objeto, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. 

 
4.5. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 
 
DAS RESPONSABILIDADES 
 
CLAUSULA QUINTA 
 
PELA CONTRATADA  
5.1 - Quanto à execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar 

funcionários, ferramentas, combustível e veículos, de acordo com a necessidade e solicitação do 
objeto contratado, exceto, lacres e a aparelhos de hidrômetros que serão fornecidos pela 
CONTRATANTE (conforme padrão técnico da Autarquia) de segunda á quinta-feira, das 8h00 às 
16h00 para a realização dos desligues, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00 e se 
necessários aos sábados, das 8h00 às 12h00 para a realização das religações, durante o prazo de 
vigência do contrato. Os funcionários designados pela CONTRATADA, junto ao SAAE e aos 
consumidores, serão os responsáveis pela realização dos serviços operacionais e pela execução 
dos serviços descritos no objeto. A Empresa vencedora na assinatura do Contrato deverá entregar 
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relação com identificação dos funcionários, que irão realizar o objeto, constando nome completo e 
RG, visando o controle pelo SAAE quando da realização dos serviços  pertencentes ao objeto.  

 
PELO CONTRATANTE: 
5.2 -  Executar os pagamentos ajustado dentro do prazo estipulado em 

contrato, após a execução de cada etapa dos serviços; 
5.3 -   fazer  o  acompanhamento  e  fiscalização  dos  funcionários,  através  

da  Diretoria pertinente do SAAE; 
5.4 - Fornecer todo o material operacional necessário para a perfeita execução 

dos serviços pela CONTRATADA.  
                  5.5 -  Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

Contrato. 
 

CONDIÇÕES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
CLAUSULA SEXTA 
 
6.1 - Os serviços deverão ser executados de acordo com as orientações do 

SAAE, que fornecerá as Ordens de Serviços (OS), com seguinte cronograma semanal:  
6.2. Os serviços de desligue de água deverá ser realizado de segunda a 

quinta-feira, no horário das 8h00 às 16h00 horas, exceto em vésperas de feriados.  
6.3. O serviço de religação de água deverá ser executado de segunda-feira à 

sexta feria, no horário das 8h00 às 17h00 horas e quando necessário aos sábados, no horário das 
8h00 às 12h00 horas.  

6.4. Ocorrendo a suspensão/desligue do abastecimento de água de forma 
indevida, pela CONTRATADA, a mesma deverá religar a água no prazo máximo de 2 (duas) horas, a 
contar da constatação do erro, sem ônus para o usuário/consumidor e pelo SAAE.  

6.5. Os funcionários indicados pela CONTRATADA, que irão realizar os 
serviços, deverão estar devidamente uniformizados (com indicação de “A serviço do SAAE”) e com 
identificação clara (crachá com foto atual), bem como a identificação, nos veículos, de nome e 
logotipo da empresa prestadora e do “a serviço do SAAE”, constando ainda o logotipo da Autarquia. 
Lembrando que os custos para a execução serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

 
DOS VALORES 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
6.1 - Os valores para execução do objeto serão praticados conforme a tabela 

abaixo, representada pelos lances finais ofertados pela CONTRATADA, sendo: 
 

LOTE 01 

Item Descrição 

Quant. 

Estimada 

Valor 

proposto/Unid. 

1 Supressão/Desligue do fornecimento de água no cavalete 2.200 

 
2 Religação do fornecimento de água no cavalete 2.200 

 
3 Supressão/Desligue do fornecimento de água na rede 500 

 
4 Religação do fornecimento de água na rede 500 

 
    Perfazendo o valor total global estimado de: R$___________________________. 
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6.2 - Os valores retro referidos são finais e irreajustáveis, não se admitindo 
qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, 
como também os lucros da CONTRATADA. 

 
6.3 - As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta das 

dotações orçamentária nº. 50. 
 
CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
7.1. A cada período de 30 (trinta) dias, conforme serviços realizados, a 

CONTRATADA encaminhará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), ao seguinte endereço eletrônico: 
contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br ,  com  cópia  para   eucanina@saaeamparo.sp.gov.br e 
vpmelo@saaeamparo.sp.gov.br ,   a  qual  será vistada pelo gestor do contrato e enviada ao 
Departamento de Contabilidade para tramites de pagamento. 

 
7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal (NF-e)/Eletrônica número do 

Pregão, bem como o número do Contrato. 
 
7.3. Deverá ser enviado juntamente com a Nota Fiscal (NF-e), os 

comprovantes do recolhimento de INSS e FGTS do mês anterior. 
 
7.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias apos o recebimento da 

nfe pelo Departamento de Contabilidade do SAAE AMPARO, devidamente atestada pelo gestor 
responsavel. 

7.5. Deverá ser obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 
número da Agência e o número da conta bancária na qual serão efetivados os pagamentos. 

7.6. Na ausência do número da agência e conta bancária não será efetivado o 
pagamento. 

 
DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
8.1 – Durante a vigência do presente contrato, os preços ora pactuados não 

sofrerão nenhum tipo de reajuste financeiro, e na hipótese de prorrogação contratual, desde que 
respeitada a periodicidade de 12 meses, solicitado de forma fundamentada com planilhas de custos 
apresentada pela CONTRATADA e autorizado pelo Superintendente do SAAE em despacho 
fundamentado, aplicando-se preferencialmente em caso de reajuste o índice do I.N.P.C. do IBGE ou 
Convenção Coletiva da Categoria. 

 
SANÇÕES E PENALIDADES 
 
CLÁUSULA NONA 
 
9.1 - 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; 

                                  b) Multa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, por atraso na 

mailto:contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:eucanina@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:vpmelo@saaeamparo.sp.gov.br
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prestação dos serviços, calculada sobre o valor tota l  global do contrato, 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 global do 
Contrato, na hipótese do não cumprimento das obrigações assumidas; 

  d) Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de 10% (dez por cento) a 
30% (trinta por cento) sobre o valor global equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da 
adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:  

 I) Apresentação de declaração ou documentação falsa; 
                 II) Não manutenção da proposta; 
                III) Comportamento Inidôneo;  
                IV) Realização de fraude fiscal. 

e) 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. 

f) Retenção do pagamento devido referentes aos valores não recolhidos pelo 
CONTRATADO correspondentes aos encargos sociais e previdenciários devidos aos empregados 
disponibilizados para a prestação do serviço, inclusive com correção, multas e juros incidentes, bem 
como por danos causados pelos funcionários prepostos da contratada. 

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.  

Parágrafo Quarto: De acordo com o item “e”, o CONTRATADO devidamente notificado 

que não apresentar a documentação no prazo estipulado terá os valores proporcionalmente retidos, 

sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para a comprovação do recolhimento ou apresentação de 

defesa. Decorrido o prazo sem o cumprimento da obrigação o deferimento da defesa fica autorizado 

ao CONTRATANTE à efetiva retenção e propositura da demanda judicial cabível.Para efeito de 

aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor adjudicado em contrato.                  

O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da 
CONTRATADA, sujeitá-la-á, também, as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da lei federal nº 
8.666/93 e art.7º da lei nº 10.520/02. 

 
TOLERÂNCIA: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
10.1 Se qualquer  das partes  contratantes,  em  benefício  da outra,  permitir,  

mesmo    por omissões, a inobservância  no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições 
deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma 
afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão  inalterados, como se 
nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
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  DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

11.1 O não cumprimento pela "CONTRATADA", de quaisquer das obrigações 

assumidas com este instrumento público de contrato, salvo motivo de força maior ou casos fortuitos, 

devidamente caracterizados e aceitos pelo "CONTRATANTE", acarretará a rescisão imediata e 

unilateral do mesmo, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra judicial e sem 

prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda. 

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. 

DO FORO: 

                                    CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

12.1 -  As partes elegem o Foro da Comarca de Amparo, Estado de São 

Paulo, para qualquer Ação oriunda deste instrumento 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, xxx de xxx de 2019. 

______________________________________ 

Superintendência 

_________________________________________ 

EMPRESA 

Testemunhas: 

 

1 - RG_________________________________________                               2 - RG_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Procurador – SAAE Amparo 

 


