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      EDITAL DE PREGÃO N° 23/2022 (ELETRONICO) 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003897/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE 
VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE AMPARO-SP PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR 
DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 22/07/2022 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO: 09h30 
PRAZO PARA CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H00MIN 
DO DIA 11 DE JULHO  DE 2.022 ATÉ ÀS 09H15MIN DO DIA 22 DE JULHO DE 2.022 

 
O diretor administrativo da Autarquia, usando da competência delegada TORNA PÚBLICO que se 
acha aberta nesta Autarquia, a presente Licitação na modalidade de PREGÃO (ELETRÔNICO)  
objetivando a  CONTRATAÇÃO sendo o tipo de licitação o de MENOR PREÇO GLOBAL, e será 
regida 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, Decreto Municipal nº 3.317, de 25 de fevereiro de 2008 e pela Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 11 de agosto de 
2014, no que couber. 

 
A sessão de processamento do Pregão Eletrônico será realizada a partir das 09h30 min (fuso 
horário de Brasília) do dia 22 de julho de 2.022, no seguinte endereço eletrônico: 
https://egov.paradigmabs.com.br/cebi/default.aspx 

 
Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio, conforme consta do 
Processo Administrativo n° 003897/2022, de acordo com portaria nº 59 de 21 de junho de 2022 
publicada no Jornal Oficial do Município de Amparo/SP em 21 de junho de 2022,, mediante a 
inserção e monitoramento dos dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas, 
utilizado pela administração indireta, constante na página da internet do Portal de Compras 
Eletrônicas da CEBI - Informática, disponível no endereço 
https://egov.paradigmabs.com.br/cebi/default.aspx 

 
A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante credenciado e subsequente preenchimento/digitação da proposta de preços, 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, observada a data e horário limite estabelecidos neste 
instrumento convocatório. 

 
Nota: A mera e preliminar digitação de propostas, pressupõe em si o pleno conhecimento e 
atendimento à todas as exigências deste certame licitatório, em sua integra. O fornecedor será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas em lei. 

 
O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para o envio da proposta, 
atentando também para a data e horário de início da disputa. 

 

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, ou de sua desconexão. 
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 Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; 
VI – Minuta do Instrumento Publico de Contrato; 
 

1. DO OBJETO. 
1.1. O objeto da presente Licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

A AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS 
SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO-SP PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS, cujas características e especificações encontram-se no ANEXO I 
– TERMO DE REFERENCIA, que integra este Edital, independentemente de transcrições. 

 
2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
2.1. A apólice de seguros, correspondente ao objeto licitado, será recepcionada na DIVISÃO 

DE RECURSOS HUMANOS / DEPARTAMENTO PESSOAL, LOCALIZADA A RUA JOSE 
BONIFACIO Nº 300, CENTRO – MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, no horário compreendido entre 08:00 
hs às 11:00 hs e entre 13:00 hs e 16:00 hs, nos dias úteis e de expediente normal, sob 
acompanhamento de servidor designado pela autarquia, no PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 05 (CINCO) 
DIAS UTEIS APÓS A ASSINATURA DO INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO, admitida a 
prorrogação deste prazo desde que prévia e devidamente justificada pela empresa e aceita pela 
autarquia. 

 
3 – PARTICIPAÇÃO 
3.1 – Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de atividade 

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

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

com a Municipalidade (Suspensão restrita a esfera municipal – Súmula 51 TCE/SP), ou declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e 
contratar nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

3.2.4 – Enquadradas nas disposições do Art. 9º da Lei 8.666/93. 
3.2.4.1 – De empresas enquadradas como ME, EPP e MEI, em conformidade com o 

Art. 3º, § 4º, VIII, Lei Complementar nº 123/2006 
3.3 – 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. 

 
4.DO CREDENCIAMENTO. 
4.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 

marcada para início da sessão pública via internet. 
 
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site 
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https://egov.paradigmabs.com.br/cebi/default.aspx  
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal, única 

e exclusiva do licitante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capacidade técnica 
para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.4. Maiores informações sobre o credenciamento deverão ser obtidas pelo site 
https://egov.paradigmabs.com.br/cebi/default.aspx ou fone (19) 3808-8400 ou através dos e-mails: 
compras@saaeamparo.sp.gov.br e/ou mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br 

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema ou a Comissão de Pregão, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 

 
5. ESCLARECIMENTOS  
5.1 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, ramal 302 ou através dos e-mails 
compras@saaeamparo.sp.gov.br , com Tauan, ou mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br, com Marli. Os 
esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet: 
https://saaeamparo.sp.gov.br/categoria/pregao e no portal do pregão eletrônico, no mesmo 
diretório onde pode ser encontrado este Edital. 

 
5.2 ATENÇÃO !!!- O prazo limite para eventuais solicitações de recuperação de usuários e 

senhas (cadastro antigo), desbloqueio, ativação ou quaisquer outras situações que diretamente 
envolvam o sistema do pregão eletrônico e suas respectivas particularidades, seguirá os mesmos 
termos dispostos no item 5.1 do Edital. 

 
6. DA CONEXÃO COM O SISTEMA 
6.1. A participação no pregão dar-se-á por meio de conexão do licitante ao sistema eletrônico 

acima citado, mediante digitação de sua senha e subsequente encaminhamento da Proposta 
Comercial, exclusivamente por meio do referido sistema eletrônico, observados datas e horários 
limites estabelecidos neste edital. 

6.2. O encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital e seus anexos. A empresa será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas em lei. 

6.3. O comparecimento ao site do representante legal da LICITANTE é imprescindível em 
todas as sessões pertinentes a este certame licitatório; 

6.3.1. A ausência do representante legal da licitante nos horários e datas marcadas no CHAT 
MENSAGENS, implicará na aceitação por parte do representante legal ausente, de todas e quaisquer 
decisões tomadas pelo Pregoeiro e aceitas pelas licitantes presentes. 

6.4. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.5. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

6.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico poderá ser suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
pregoeiro aos participantes. 

 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
https://egov.paradigmabs.com.br/cebi/default.aspx
https://egov.paradigmabs.com.br/cebi/default.aspx
mailto:pregao@descalvado.sp.gov.br
mailto:mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:compras@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br
https://saaeamparo.sp.gov.br/categoria/pregao
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7. DA PROPOSTA COMERCIAL 
7.1. A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha privativa 

do licitante e subsequente preenchimento do VALOR UNITÁRIO / VALOR  TOTAL GLOBAL do 
objeto licitado, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico do Portal de Compras Eletrônicas – 
CEBI Informática, sem a inclusão de anexos de qualquer natureza. 

7.1.1. Deverá apresentar o valor unitário com centavos de NO MÁXIMO 02 (DUAS) CASAS 
DECIMAIS após a vírgula e valor total, em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, 
todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, frete, emolumentos, impostos, 
despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de fornecimento que seja devida em 
decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação, não podendo ser superiores 
ao constante do Termo de Referência. 

7.1.2. O pagamento dos serviços do seguro correspondentes à execução da APOLICE será 
efetuado MENSALMENTE em até 15 (quinze) dias corridos, contados do RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DA NOTA FISCAL OU FATURA juntamente de relatório detalhado, correspondente ao 
mês de referencia devidamente atestados e aceitos por servidor designado pela autarquia. 

7.1.3.1. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido 
homologada, adjudicada e o instrumento público de contrato assinado, esta fica automaticamente 
prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, por meio dos e-mails: 
compras@saaeamparo.sp.gov.br ou mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br dirigida ao Pregoeiro, 
caracterizando seu declínio em continuar na licitação. 

7.1.4. Prazo de entrega da apolice: MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, contados 
da assinatura do instrumento público de contrato, ou ainda autorização de fornecimento 
correspondente, admitida a prorrogação deste prazo desde que prévia, devidamente justificada e 
anuída pela autarquia. 

7.1.5. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da abertura do Pregão. Não sendo indicado o prazo de validade, fica subentendido como de 
60 (sessenta) dias. 

7.1.6. Deverá constar ainda da proposta, a marca do objeto cotado e descrição detalhada, 
ficando expressamente vedado a indicação de 02 (duas) ou mais marcas para cada item, a Razão 
Social da empresa, número do CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail, nome do banco e da agência e 
número da conta corrente. 

7.1.7. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação no sistema eletrônico, quanto 
ao registro de arquivos ou fichas técnicas (planilha ou outros anexos), sob pena de desclassificação 
da empresa no certame, pelo Pregoeiro. 

7.1.8. O Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, verificará as propostas de preços 
registrados no endereço eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
no edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis ou mesmo as que tiverem 
alguma identificação da empresa. 

7.1.9. Proposta Escrita a ser enviada pela empresa vencedora: 
7.1.9.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, 

com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas 
e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, conforme Anexo II, qual é parte integrante 
de toda a documentação licitatória a ser providenciada (vide item 8.11.1 e 8.11.2) 

 
8. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
8.1. Para participação neste pregão eletrônico, a empresa deverá estar credenciada no 

Portal de Compras Eletrônicas – CEBI Informática, endereço eletrônico 
http://pregaoeletronico.cebi.com.br, conforme o item 4 deste edital, no qual encaminhará, 
exclusivamente por meio eletrônico, utilizando senha privativa, a proposta eletrônica. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
mailto:compras@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br
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8.2. Das 09h00min do dia 11 de julho de 2.022 até às 09h15min do dia 22 de julho de 

2.022, os interessados poderão incluir ou substituir as propostas no sistema eletrônico. (digitar as 
propostas) no sistema eletrônico do Pregão. 

8.3. A abertura da sessão pública eletrônica deste certame será às 09h30min, do dia 22 de 
julho de 2.022. 

8.3.1. O pregoeiro e a equipe de apoio, antes do início da etapa de lances, analisarão a 
conformidade das propostas eletrônicas encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem 
em consonância com o estabelecido neste edital e seus anexos. A decisão sobre a desclassificação 
de propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo 
real pelas empresas. 

8.4. Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das 
propostas classificadas poderão oferecer lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem 
restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica e 
formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores 
distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 
observada em ambos os casos, a redução mínima entre eles de 0,01 % (um por cento) ou outro 
valor ou percentual acordado entre o pregoeiro e os licitantes, aplicável, inclusive, em relação 
ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais 
lances do mesmo valor. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento, respectivo horário de registro e valor, pressupondo-se a necessidade das empresas 
estarem conectadas ao sistema eletrônico. 

8.4.1. Não serão homologados lances com valores superiores a média apurada pela 
Administração, (Termo de Referência) conforme Anexo I, que faz parte deste edital. 

8.5. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro 
verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

8.6. Na hipótese de haver lances iguais, prevalecerá como de menor valor o lance que tiver 
sido primeiramente registrado. 

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras 
de aceitação dos mesmos. 

8.8. Durante o transcurso da sessão de lances os participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais 
participantes. 

8.9. Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início tempo 
aleatório (randômico) de até 30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual 
estará automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.9.1.  O tempo aleatório  (randômico)  é  gerado  automaticamente  pelo  sistema 
eletrônico, podendo durar de 01 segundo a 30 (trinta) minutos, sendo, portanto, 

desconhecido. 
8.9.2. Em face da impossibilidade de determinação do tempo aleatório (randômico), 

recomenda-se aos licitantes estabelecer o valor mínimo de lance, evitando assim frustração por falta 
de tempo hábil para calculá-lo e apresentá-lo durante o tempo aleatório (randômico). 

8.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 
da etapa de lances. Os licitantes deverão consultar regularmente o sistema eletrônico para verificar 
o resultado da licitação. 

8.11. A(s) empresa(s) participante(s) do processo licitatório, que for(em) classificada(s) e 
julgada(s) como PRELIMINAR(ES) VENCEDORA(S) ao final da etapa de lances deverá(ão) proceder 
conforme seguem: 

8.11.1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: A documentação licitatória, 
correspondente aos ANEXOS III ao VI e ITEM 11 DEVERÃO SER ENVIADOS EXCLUSIVAMENTE 
através do sistema do pregão eletrônico, quando solicitado pelo pregoeiro, logo após a disputa de 
lances e obtenção do menor preço. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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Parágrafo Único – Todos os documentos deverão estar consignados através de 

certificado digital emitido por autoridade certificadora vinculada a ICP-BRASIL, no formato 
PDF, padrão ISO 19005-3 2012 (PDF/A – versões PDF 1.4 ou superior) e caso forem 
compactados serão aceitos com a extensão “.zip” onde que inclusive seja possível ao pregoeiro 
e equipe de apoio, averiguar a sua consistência, veracidade e validade sob pena de desclassificação 
imediata da empresa (sendo facultada a assinatura digital aos documentos e certidões já emitidos e 
assinados por órgãos governamentais e correlatos). Ainda, é importante destacar que a pré-
disposição do licitante em participar do presente certame, pressupõe sua plena concordância e 
regularidade geral quanto a todos os termos e exigências deste edital.  

 
8.11.2 – Uma vez finalizada a sessão pública do pregão, mediante o conhecimento dos 

fornecedores regulares e habilitados, estes terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que 
encaminhem ao SAAE, em sua forma assinada, a proposta de preços referente ao ANEXO II do 
presente certame. 

 
8.11.3 – Uma vez recebida, o pregoeiro e equipe de apoio realizarão no prazo máximo de 

30 (trinta) minutos, e podendo ser prorrogado se for o caso, a análise da documentação exigida no 
item 8.11.1, qual deliberar-se-á parecer de analise através do CHAT, decidindo motivadamente e de 
maneira fundamentada, sobre sua aceitação ou então pela inabilitação da empresa. 

 
8.11.3.1 – Caso a empresa seja inabilitada do certame, será retroagida à fase de lances, de 

modo a obter o segundo melhor colocado para o lote que a presente situação ocorrer, sem prejuízo 
do direito de recurso à empresa (vide item 13) 

 
ATENÇÃO! – É ALTAMENTE RECOMENDÁVEL QUE OS DOCUMENTOS SOLICITADOS 

NO ITEM 8.11.1 ESTEJAM PREVIAMENTE ARMAZENADOS NO COMPUTADOR / DISPOSITIVO 
EQUIVALENTE DO LICITANTE PARA ENVIO AO SISTEMA ELETRÔNICO, IMEDIATAMENTE 
QUANDO SOLICITADO PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 
9.      DAS NORMAIS GERAIS -  ETAPA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro examinará a proposta de preços 
classificada em primeiro lugar, quanto à compatibilidade dos preços em relação ao estimado para a 
contratação. 

9.1.1. Caso não ocorra lances, deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a 
especificação técnica prevista. 

9.1.2. A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço total seja 
superior ao estimado para contratação. 

9.2. O pregoeiro suspenderá a sessão pública deste certame, informando a data e/ou horário 
para retomada da mesma, momento em que verificará a(s) Proposta(s) de Preço(s) e os Documentos 
de Habilitação da(s) empresa(s) classificada(s) com menor(es) lance(s), conforme disposições 
contidas no presente Edital. 

9.3. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente na 
ordem de classificação até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 

9.5. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito 
o menor preço apurado, bem como aceitas e aprovadas as amostras, Pregoeiro declarará no sistema 
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do pregão eletrônico a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) lote(s)/item(ns). 
9.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata divulgada no 
Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 

 
10. DO JULGAMENTO 
 
10.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de “MENOR PREÇO GLOBAL” 

observados padrões minimos de qualidade bem como todas as demais condições deste edital e seus 
anexos. 

 
11. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
11.1 - Para a habilitação, todos os licitantes deverão apresentar a seguinte Documentação. 
 
11.1.1 – 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 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; 

 
11.1.2 – 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. 
       g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (débitos mobiliários) do domicílio 

ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 
11.1.3. – 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 
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edital, com data de emissão inferior a 180 (cento e oitenta) dias da entrega dos envelopes. 
 
11.1.4 – 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 à plena execução do objeto, a data de emissão do 
atestado e a clara identificação do seu emitente (CPF, CNPJ, RAZÃO SOCIAL, TELEFONE dentre 
outros). 

b) Apresentar Certidão emitida pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, que 
comprove a autorização da empresa licitante para atuar na área de seguros objeto deste certame 

 
11.1.5. – 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 V). 

 
12.2. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA 
 12.2.1 – 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; 

12.2.2 – NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU SOLICITAÇÃO DE 
DOCUMENTOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS ORA EXIGIDOS, inclusive no que se 
refere às certidões. 

12.2.3 – 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; 

12.2.4 – 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 instrumento público de contrato, deverá apresentar toda documentação de 
ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 11.1.1 a 11.1.3. 

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

12.2.6. O pregoeiro e/ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet 
nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos recepcionados. 

 
13 – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser 
enviada exclusivamente para o endereço eletrônico compras@saaeamparo.sp.gov.br   e/ou 
mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br   até as 17 horas, no horário oficial de Brasília/DF, através de 
certificado digital emitido por autoridade certificadora vinculada a ICP-BRASIL, no formato 
PDF, padrão ISO 19005-3 2012 (PDF/A – versões PDF 1.4 ou superior) e caso forem 
compactados serão aceitos com a extensão “.zip” 

13.1.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação 
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. Acolhida a 
impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

13.1.3 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias 
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úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereços 
eletrônicos compras@saaeamparo.sp.gov.br   e/ou mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br  

13.1.4 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de 
esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido. 

13.1.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados. 

13.2 Declarado o resultado, logo após a análise da documentação enviada conforme 
disposições do item 8.11.1 (qual permanecerá disponível para consulta e visualização de todos os 
licitantes através do sistema eletrônico) o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recurso. 

13.2.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a encaminhar o 
processo à adjudicação do objeto à(s) licitante(s) vencedora(s), inclusive no tocante as amostras. 

13.2.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema 

13.2.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente, ficando aberta vistas dos autos para a apresentação das 
razões, que deverão ser encaminhadas para os endereços eletrônicos 
compras@saaeamparo.sp.gov.br   e/ou mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br   

13.2.4. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente. 

13.2.5 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 

 
14. DA CONTRATAÇÃO 
14.1 – Homologado o procedimento, o menor preço global obtido no julgamento das 

propostas, será formalizado instrumento publico de contrato. 
14.2 – A GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS CONVOCARÁ O ADJUDICATÁRIO 

CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR PARA, DENTRO DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, 
A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO, ASSINAR O INSTRUMENTO 
PUBLICO DE CONTRATO, CUJA MINUTA INTEGRA ESTE EDITAL, SOB PENA DE DECAIR DO 
DIREITO AO REGISTRO DE PREÇOS, BEM COMO APLICAÇÃO DE PENALIDADE PREVISTAS 
EM EDITAL. 

14.2.1 – O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez por igual 
período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pela Gerência de Suprimentos. 

 
14.3 – Não sendo assinado o instrumento público de contrato poderá o órgão licitante 

convocar a outra proponente classificada, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 
7º da Lei Federal nº 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 

 14.4 – Colhidas às assinaturas será providenciada a imediata publicação do extrato do 
contrato. 

14.5 – Durante a vigência do instrumento público de contrato, a Administração do SAAE 
poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o 
instrumento público de contrato e efetuar os serviços ao respectivo preço registrado, na seguinte 
hipótese: 

14.5.1 – Inexecução pelo primeiro colocado por qualquer motivo e consequentemente 
cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior. 

14.6 – Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 14.2 para 
assinar o instrumento público de contrato com o saldo do quantitativo e o período remanescente da 
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Ata anterior. 
14.7 – Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na 

hipótese de inexecução contratual. 
14.8 – A existência do preço registrado não obriga o SAAE a firmar as contratações que dele 

poderão advir, facultada a utilização de outros meios respeitada a legislação vigente, sendo 
assegurado à detentora do instrumento público de contrato, preferência em igualdade de condições. 

14.9 – Constituem motivos para o cancelamento do instrumento público de contrato as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e nos artigos 16 
e 17 do Decreto Municipal nº 3.317, de 25 de fevereiro de 2008. 

14.10 – No caso de descumprimento do item 14.2 do Edital, sem justificativa aceita pela 
Autarquia, serão aplicadas as sanções previstas no item 19 do Edital. 

a) Na hipótese da primeira colocada não atender aos requisitos deste Edital, será convocada 
outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação. 

 
14.12 – A(s) empresa(s) detentora(s) da(s) ata(s), se obriga(ão) a manter, durante toda a 

execução, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso 
do instrumento público de contrato, algum documento perder a validade. 

 
14.13 – O INSTRUMENTO PÚBLICO DE 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. 

 

15. CRITÉRIO DE PAGAMENTO 
 
15.1 – O pagamento dos serviços do seguro correspondentes à execução da APOLICE será 

efetuado MENSALMENTE em até 15 (quinze) dias corridos, contados do RECEBIMENTO 
DEFINITIVO DA NOTA FISCAL OU FATURA juntamente de relatório detalhado, correspondente ao 
mês de referencia devidamente atestados e aceitos por servidor designado pela autarquia 

15.2 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 
outros necessários à contratação contenham incorreções. 

15.3 – 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; 

15.3.1 – Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo 
para pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação; 

15.4. A nota fiscal deverá conter dados para depósito (Banco, Agência, nº da conta corrente 
e número da Ordem de Serviço); 

15.5. Será aceita somente Nota Fiscal Eletrônica ou fatura. 
15.6. As Notas Fiscais Eletrônicas deveram ser enviadas, como arquivo com extensão XML, 

para os e-mails contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br, lvhsilva@saaeamparo.sp.gov.br ;e 
jccamargo@saaeamparo.sp.gov.br 

 
 
16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
16.1 A despesa total onerará os recursos orçamentários e financeiros decorrentes da 

contratação do objeto deste pregão e correrão à conta da Categoria Econômica FICHA 029. 
 
17. EXECUÇÃO E RECEBIMENTO. 
17.1 – A apólice de seguro terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data assinatura.  
17.2 – A apólice de seguro deverá ser entregue na Rua José Bonifácio, 300, Centro, 

Amparo/SP, correndo por conta da Contratada as despesas dos seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do objeto desta licitação.  
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17.3 – Somente será recebida a apólice que estiver plenamente de acordo com as 
especificações deste Edital, seus anexos e da proposta apresentada pela Contratada.  

17.4 – A apólice de seguro será recebida da seguinte forma:  
a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

com as especificações;  
b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a verificação da apólice e 

consequente aceitação.   
17.5 – A contratada não poderá sem motivo justo, devidamente comprovado e informado, 

recusar a fornecer a apólice licitada ao SAAE.   
17.6 – O aceite/aprovação dos serviços pelo SAAE não exclui a responsabilidade civil do 

fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações 
estabelecidas neste edital. 

 
18 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
18.1 – O preço ofertado permanecerá FIXO e IRREAJUSTÁVEL, durante o prazo de 

vigência do instrumento público de contrato, salvo as exceções legais, 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 pela autoridade competente 
do SAAE em despacho fundamentado, aplicando-se preferencialmente em caso de reajuste o índice 
do IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo - IBGE). 

 
19 – SANÇÕES  
19.1 – As penalidades as quais ficam sujeitas a ADJUDICANTE, em caso de inadimplência, 

são as seguintes:  
19.1.2 – Advertência;  
19.1.3 – Multa; e  
19.1.4 – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos.  
19.2 – Esta Autarquia utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:  
19.2.1 – Nas inexecuções totais: multa indenizatória de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor global do instrumento público de contrato. 
19.2.2 – 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:  

a) Apresentação de declaração ou documentação falsa; 
b) Não manutenção da proposta; 
c) Comportamento Inidôneo;  
d) Realização de fraude fiscal. 
19.3 – O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento da intimação, ou à critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido 
será descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.  

19.3.1 - A empresa autuada poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 
suspenso o prazo para pagamento até a decisão final emitida pelo pregoeiro. 

19.4 – Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito na 
ordem de compra.  

19.5 – O não cumprimento injustificado das obrigações, por parte da DETENTORA DO 
INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO, 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. 
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                  20 – CANCELAMENTO DO CONTRATO 

         20.1 – 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. 
20.2 - A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então 

por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos 
20.3 - 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. 

 
21 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 21.1 – 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. 

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

21.3 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro. 
21.4 – 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. 

21.5 – 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. 

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

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

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

 
 

Amparo, 07 de julho de 2022  
 
 

 
JULIO CESAR CAMARGO 

Diretor Administrativo – SAAE AMPARO 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de Seguro de Vida/Acidente em Grupo para os servidores do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Amparo-SP, a fim de garantir o pagamento de uma indenização aos beneficiários do 
segurado, caso este venha a falecer, ou ao próprio segurado, caso ele fique inválido ou ocorra algum 
evento previsto pelas coberturas contratadas no Seguro. 

 
Perfil dos Segurados em 07/04/2022 
 

SITUAÇÃO FUNCIONAL NÚMERO DE SERVIDORES  

Ativos 150 

Afastados Auxílio doença 21 

Estagiários 3 

Total Geral 174 

 
 
2. COBERTURAS 
 
 2.1. Cobertura Básica – morte qualquer causa: é a garantia do pagamento de uma indenização 

ao(s) Beneficiário(s), caso o Segurado venha a falecer por causas naturais ou acidentais, dentro ou fora do 
trabalho durante a vigência deste seguro. O capital segurado desta cobertura corresponde a 100% daquele 
previsto no prêmio segurado.  

 
2.2. IEA – Indenização Especial de Morte por Acidente: é o pagamento de indenização adicional 

ao(s) beneficiário(s) do Segurado, no caso de morte por acidente do Segurado, dentro ou fora do trabalho no 
valor correspondente a 100% do capital segurado da cobertura básica observadas as restrições legais 
constantes da apólice. 

 
 2.3. IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente: é o pagamento de uma 

indenização ao próprio segurado ou aos beneficiários instituídos, em decorrência de invalidez permanente, total 
ou parcial por acidente, relativa à perda anatômica funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, 
em virtude de lesão física causada por acidente coberto que ocorra a partir da data estabelecida para início de 
vigência desta cláusula. A indenização corresponderá a um percentual de até 100% do Capital Segurado para 
a Cobertura Básica.  

 
2.4. IFPD – Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença: é o pagamento de indenização em 

caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que inviabilize de forma irreversível o 
pleno exercício das relações autonômicas do segurado. O capital segurado desta cobertura corresponde a 
100% daquele previsto no prêmio segurado. 

 
3 VALORES DAS INDENIZAÇÕES 

 
a) Morte Natural por qualquer causa: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
b) Morte por acidente: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
c) Invalidez permanente, total ou parcial, causada por acidente: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)  

 
4. DA INCLUSÃO E EXCLUSÃO DO SEGURADO  
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4.1. Farão parte do grupo segurado todos os servidores e estagiários do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Amparo-SP. 

 
4.2. As inclusões e exclusões dos segurados serão processadas mensalmente através de envio pela 

CONTRATANTE, da relação por meio eletrônico contendo nome completo, CPF, data do nascimento e data da 
admissão dos mesmos. 

 4.3. Os empregados admitidos farão automaticamente parte do grupo segurado, 
independentemente da idade do servidor. 

 4.4. Os empregados demitidos serão excluídos no primeiro dia do mês subsequente ao mês do 
desligamento. 

 4.5. Será permitido ao segurado, em qualquer época, indicar ou substituir os beneficiários, mediante 
comunicação à Seguradora por intermédio do Estipulante. Qualquer mudança de beneficiários, desde que 
obedecidas às formalidades acima, entrará em vigor a partir da assinatura do respectivo pedido por parte do 
segurado. 

 
5. DA VIGÊNCIA 
 
 5.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, para vigorar a partir da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as Partes, por intermédio de Termos Aditivos, não 
podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 
6. DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS 
 
 6.1. As indenizações deverão ser pagas após a entrega do Dossiê Completo do Sinistro na 

Seguradora, até 30 (trinta) dias. 
 
 6.2. Caso a CONTRATADA venha a efetuar com atraso o pagamento da indenização, o valor devido 

será atualizado pela variação do IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo - IBGE), divulgado pelo Banco 
Central do Brasil apurado entre o último índice publicado antes da data da ocorrência do sinistro e aquele 
divulgado imediatamente antes da data do pagamento da indenização, acrescido de multa diária 
correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do respectivo valor. 

 
 6.3. O pagamento de indenização referente à invalidez por doença será efetuado de uma só vez ao 

próprio segurado. 
 
 6.4. A Seguradora deverá designar um representante perante a Contratante para prestar 

esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 7.1. O presente contrato se caracteriza pela contratação de Seguro de Vida em Grupo para os 

servidores da Autarquia, inclusive os que encontrarem-se usufruindo de AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO 
ou ACIDENTADO, afastados por invalidez por doença em caráter provisório, assim como aqueles que 
retornarem após o início da vigência do Contrato, para suas atividades normais junto ao Contratante, além 
daqueles que venham a ingressar posteriormente no seu quadro funcional.  

 
7.2. A Seguradora disponibilizará anualmente cópia da apólice do seguro de vida a todos os 

segurados, contendo número dos certificados, capital segurado, data do início do risco, nomes do Estipulante 
e do segurado e menção à Cláusula Beneficiária, de conformidade com a legislação vigente. 

 
7.3. A Seguradora disponibilizará canal de comunicação aos gestores do contrato bem como aos 

segurados, por telefone, internet e atendimento personalizado através de um Escritório Correspondente da 
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Seguradora, com toda a infraestrutura necessária para a perfeita execução do contrato, a fim de garantir 
comunicação eficaz e agilidade dos processos e sinistros. 

 
 7.4. A Seguradora responderá a qualquer solicitação feita pela contratante através de 

memorandos/ofícios devidamente registrados pela Contratada até 10 (dez) dias úteis a contar da data da 
solicitação. 

 
 7.5. A seguradora ofertará uma carteira personalizada para cada segurado contendo as informações 

básicas do seguro de vida, tais como: número da apólice; a data de vigência; o nome e CPF do segurado.  
 
7.6. A partir da data de início de vigência da apólice, a Seguradora assumirá todos os riscos inerentes 

ao grupo segurado deste Termo de Referência, inclusive os empregados que eventualmente estejam ou 
venham a ser afastados para tratamento de saúde. 

 
 7.7. Cumprir integralmente o presente instrumento, cabendo ainda à CONTRATADA a coordenação 

dos serviços ora contratados, responsabilizando-se legal, administrativa e tecnicamente por tais serviços, nos 
exatos termos da sua proposta técnica e demais anexos do Edital. 

 
 7.8. Cumprir, como única empregadora, as disposições legais, quer quanto à remuneração do 

pessoal empregado e alocado na execução dos serviços, como aos demais encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se ainda a respeitar e fazer com que sejam respeitados 
pelos seus empregados, todos os regulamentos de ordem interna e normas de segurança das CONTATANTES, 
os quais declaram conhecer. 

 
 7.9. O inadimplemento da CONTRATADA, com referência a qualquer dos encargos referidos no 

item anterior, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do Contrato ou restringir sua execução. A CONTRATANTE também não se tornará corresponsável pelos 
eventuais inadimplementos trabalhistas e previdenciários da CONTRATADA.  

 
7.10. Fica garantido à CONTRATANTE o direito de regresso contra a CONTRATADA com relação 

a qualquer dos encargos, contribuições e tributos acima mencionados que deles sejam exigidos e por eles 
sejam eventualmente pagos, incidindo nesta hipótese correção pelo IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo 
- IBGE), mais juros de 0,5% ao mês.  

 
7.11. Deverá a CONTRATADA assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, civis 

ou penais relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência. 

 
 7.12. Deverá a CONTRATADA atender às determinações da área gestora do Contrato e prestar 

informações exatas à mesma, não criando impedimento ou obstáculo as questões de direito. 
 

8. RELAÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE AMPARO/SP. 

 
SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS SEGURADOS EM 07/04/2022 
 
   NOME                                                                                        NASC.       ADMISSÃO 

ATIVOS E ESTAGIARIOS   

   

ADAIR EDUARDO CORAZZIM 02/03/1978 01/03/1999 

ADEMARIO FREIRE ASSIS 11/03/1978 22/04/2019 
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ADRIANA DEZOTTI SONI 17/07/1984 17/11/2015 

ADRIANO SANCHES FIGUEIREDO 17/03/1975 13/03/2019 

ALEXANDRO NATALI 25/09/1965 04/01/2021 

ALISSON HENRIQUE MACEDO RIBEIRO - estagiário 23/04/2001 14/03/2022 

ANA DO CARMO ZANINI 10/10/1977 17/05/2017 

ANDRE LUIS DE SOUZA 26/03/1971 12/04/2013 

ANDRE PASTANA CANDIDO BORGES 18/03/1966 15/03/2016 

ANDRESA MARIA FARIA 06/04/1988 05/08/2019 

ANSELMO LUCIO SEGALLA 03/10/1977 04/05/1998 

ANTONIO CARLOS TEIXEIRA ZANDONA 29/04/1957 17/04/2006 

ANTONIO HELIO FAVORETTO 20/04/1949 04/01/2021 

ANTONIO ROBERTO MARTINS 04/01/1950 01/03/1970 

APARECIDO IGNACIO DE GODOI 12/02/1953 05/05/2008 

ARLINDO DE SOUZA FILHO 10/07/1970 05/12/2001 

ATALICIO BENTO DE SOUZA 14/09/1953 04/05/1998 

BENEDITO APARECIDO BERNARDO 07/07/1950 28/05/1990 

BENEDITO APARECIDO XAVIER 02/07/1956 14/04/2004 

CAINAN RAPHAEL SPINIELI 17/01/1991 08/08/2018 

CARLOS EDUARDO BRUNETTO 18/07/1970 04/07/2016 

CARLOS ROBERTO SIMENTON 24/08/1958 15/06/1998 

CASSIANO ADOGLIO FLORES 05/08/1977 09/05/2001 

CELSO TADEU BRUSCHINI 26/11/1958 08/08/1973 

CESAR ARIOSTO COLLI 20/06/1962 01/01/1985 

CHEILA VALENTINA LUCAS FERREIRA 11/04/1977 17/03/2008 

CLAYTON SALVIANO 02/09/1982 26/07/2021 

CRISTINA PRETURLAN 30/12/1987 10/07/2018 

DANIEL MARQUES MARINHO 26/07/1982 12/07/2004 

DANIELA PAGAN CARLINI 29/10/1969 07/10/2003 

DARCI DONISETE LONER 27/08/1971 02/04/2003 

DIESLEM CLEBER CIRILO 03/05/1990 09/04/2019 

DIVINO DONISETE NICOLAU 12/07/1979 14/05/2002 

DONALDE FERREIRA DE PAULA 09/08/1967 24/05/1990 

EDMUR PEREIRA CAMACHO 19/04/1947 26/07/1979 

EDNILSON JUAREZ FAGGIONATO 07/05/1970 05/02/1997 

EDNO GERALDO RODRIGUES 11/12/1955 03/03/2008 

ELIAS DE OLIVEIRA 11/08/1969 07/01/1998 

ELIAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA 23/06/1980 12/06/2017 

EMERSON ANTONIO SIQUEIRA 19/07/1973 03/03/2008 

EMERSON LENHARI 01/05/1986 08/06/2015 

EMILIO CARLOS NARDINI 23/03/1962 14/06/1999 

ERICA CRISTIANA URBANO CANINA 16/03/1973 05/10/2010 

ERIKA HELENA DE PAULA DOMINGUES 28/10/1988 02/05/2013 

FABIO CORDEIRO 25/03/1978 17/03/1999 

FABIO PEREIRA DE LIMA 22/06/1982 09/04/2019 
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FELIPE DE LIMA BATISTA 22/11/1994 15/08/2016 

FIRMINO ANTONIO GASPARINI 27/03/1977 03/09/2008 

GABRIEL DE MATTOS AMANCIO 07/08/1979 11/09/2000 

GERMANO DA SILVA GOES JUNIOR 06/02/1969 02/01/2003 

GERSON ALVES DE GODOY 03/10/1970 03/02/1999 

GIOVANI ANTONIO DA SILVA 21/05/1977 01/12/2001 

GLAUCIA MARIA DOS SANTOS TONALEZI 07/06/1956 13/01/1999 

GRAZIELE CRISTINA GUIMARAES 10/09/1986 02/01/2012 

GUSTAVO ZAMBOIM PIETRAFESA 05/04/1981 15/10/2010 

HEITOR DONIZETI RODRIGUES JORGE 09/10/1964 09/06/2009 

HELITON JOLBER LAVAGNOLI 28/11/1980 04/04/2005 

ISAER MARIANO DA SILVA 19/02/1956 03/12/2001 

ISAMARA DE OLIVEIRA ALMEIDA 30/11/1994 06/05/2019 

JAIR EUGENIO FROES 25/04/1968 03/04/2007 

JANE MARIA DA CRUZ PEREIRA 13/01/1964 19/03/2012 

JOAO BUENO DE GODOI 23/02/1974 15/09/2004 

JOAO CARLOS DE LIMA 01/07/1963 04/11/1987 

JOAO PAULINO RIBEIRO 01/07/1955 17/03/1989 

JOAO PEDRO RODRIGUES TEIXEIRA 28/06/1952 19/02/2022 

JOAO ROBERTO DA SILVA 23/02/1951 05/11/1984 

JOELMO GONCALVES DE NORONHA 31/01/1968 03/02/2014 

JOSE ANTONIO CHECONELLO 12/01/1961 23/06/1998 

JOSE CARLOS FRANCISCO SALLES DE ANGELI 07/02/1982 04/05/2015 

JOSE CARLOS MACHADO 26/01/1960 13/02/2008 

JOSE EDUARDO CARDOSO 23/01/1972 29/06/2012 

JOSE FERNANDO ALVES DA ROCHA 19/11/1951 17/04/1969 

JOSE FRANCISCO BENATTI 10/08/1965 01/02/1988 

JOSE IVO VILAS BOAS 14/08/1965 04/01/2021 

JOSE JOAO FERREIRA FILHO 09/10/1974 01/08/1995 

JOSE LUIS TIOSSE 25/06/1961 03/07/1998 

JOSE NELSON DE SOUZA 20/03/1957 28/06/2012 

JOSE ROBERTO BARONI 28/01/1953 01/07/1982 

JOSE ROBERTO GROSSI 23/02/1969 04/05/1993 

JOSE TORELLI FILHO 24/01/1958 18/02/2020 

JOSUE RESENDE 03/09/1959 01/02/1988 

JULIO CESAR BALBINO 26/09/1983 06/11/2006 

KLEBER VIEIRA DE TOLEDO 31/03/1983 15/02/2018 

LAERCIO TURIBIO 19/05/1961 19/04/1990 

LEANDRO ALVES FRANCA 02/01/1975 17/07/2017 

LEANDRO LORENCINI 25/05/1973 13/10/1999 

LEONARDO AFONSO DE GODOY FERREIRA 21/11/1990 14/07/2020 

LUCAS VINICIUS HENRIQUES DA SILVA 16/02/1990 05/01/2021 

LUCIA HELENA PETERLINI GIOMO 21/08/1967 02/02/2015 

LUCIANA XAVIER DA SILVEIRA VALENTE 14/08/1975 12/04/2004 
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LUIS CARLOS DE SOUZA 04/10/1975 01/04/2004 

LUIS FABIANO PARPINELLI 12/05/1973 11/06/2018 

LUIS FERNANDO CORAZZIM 23/12/1981 19/06/2017 

LUIS FERNANDO DAOLIO 07/07/1970 01/06/2011 

LUIS HENRIQUE GOMES DE AZEVEDO FERES 08/11/1976 02/01/2002 

LUIS PAULO FAJONATO 18/08/1991 08/06/2015 

LUIZ CARLOS MARCHEZINE 06/05/1958 06/10/2003 

LUIZ FERNANDO DIAS FRANCO 27/07/1982 16/05/2016 

LUIZ FERNANDO MORAS MARCELI 19/08/1974 06/02/2020 

MAISA INGRID SILVEIRA MASCARENHAS 23/04/2001 13/05/2019 

MARCELO JOSE VIAM RIBEIRO 03/04/1978 13/05/2021 

MARCELO ORDINE ZARPELLON 08/01/1979 16/05/2016 

MARCO ANTONIO BUENO 07/01/1974 02/04/2001 

MARCOS ADRIANO DE OLIVEIRA 14/02/1996 21/09/2015 

MARCOS ANTONIO CEZAR 15/06/1969 05/02/2007 

MARCOS APARECIDO BALDASSO 21/07/1957 01/10/1997 

MARCOS RODRIGUES PEREIRA 03/10/1971 06/10/2015 

MARGARETE DE SOUZA BARBALHO 30/11/1975 08/10/2003 

MARIA BERNADETE PETERLINI 29/09/1955 01/09/1977 

MARIA EDUARDA MACHADO - estagiária 13/11/1997 03/03/2022 

MARINALVA CRISTINA BUENO 02/02/1978 02/05/2005 

MARLI ROLEDO MAIORAL 07/09/1966 01/10/2021 

MATEUS PANASSOLO GUERRA SANTOS 19/05/1982 07/03/2008 

MATHEUS FRANCO PENTEADO FERES 06/09/1995 14/02/2020 

MAURO BRAGA 21/07/1968 04/04/2016 

MAURO DE MORAES 11/02/1960 26/10/1987 

MONICA DE ARCO E FLEXA 26/08/1965 04/05/2015 

MORVAN CILETTA 11/04/1970 15/05/2017 

NATALIA VIVIANI 14/12/1984 17/06/2019 

NAYARA DE SOUZA PIETRAFEZA 17/05/1990 09/09/2021 

NILDO CARVALHO DA SILVA 29/10/1964 03/06/1991 

PAULO EDUARDO DOS SANTOS CASTRO 26/02/1971 07/05/2014 

PAULO FIORAVANTE 28/06/1948 11/07/1979 

PAULO HENRIQUE CORNELIO 13/08/1993 21/05/2018 

PAULO RICARDO CAZZO PICOLO 04/02/1992 02/01/2017 

PEDRO LUIZ RUEDA 21/07/1958 17/05/2004 

PETERSON CESAR SPAGLIARI 29/09/1982 12/05/2004 

RAFAEL DOMINGOS DE OLIVEIRA 20/10/1987 01/09/2015 

RAFAEL FRIAS OVIES 21/11/1981 18/07/2013 

RAFAEL XAVIER DE BARROS 22/08/1986 20/05/2019 

RAQUEL CAROLINE RIBEIRO GUELERE DUARTE MOREIRA 27/04/1989 08/06/2015 

RENATA DE MORAES 12/09/1975 27/05/2019 

ROBERTO RIVELINO DA SILVA MAIA CUNHA 11/05/1968 11/01/1999 

RODRIGO APARECIDO TAVARES 04/03/1985 04/04/2019 
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RODRIGO TOZZI TEIXEIRA 19/06/1972 07/05/1998 

SAMUEL BRUNO 02/04/1969 12/01/1998 

SEBASTIAO DE LIMA 15/11/1952 10/05/2004 

SERGIO AUGUSTO TONIELLI SPANHOLI 22/09/1965 21/05/2001 

SILVANA PAULA MENONCELLO 30/12/1979 17/04/2006 

SILVIO AUGUSTO NICOLETO E MELO 13/12/1988 07/06/2017 

TATIANA PEREIRA CAMACHO CORAZZIM 22/01/1983 02/05/2013 

TAUAN TEDESCHI BUZO 10/07/1989 17/01/2011 

TIAGO ANTONIO CAICHIOLO 24/12/1987 16/05/2016 

VAGNER PEREIRA DA SILVA 04/02/1968 05/04/1999 

VALDIR IMENES LUIZ 30/07/1967 04/04/2011 

VICTOR BRUNO CARLETTI SILVEIRA 18/07/1994 17/11/2015 

VINICIUS GUIDI ROSSI - estagiário 16/11/1999 14/03/2022 

WANDER DA SILVA QUEIROZ 07/07/1971 09/01/2015 

WILLY BORGARELLI TAVARES 14/06/1979 05/08/2002 

YURI HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA 28/08/1996 08/06/2015 

 
 

AFASTADOS                                                            CID NASC ADMISSÃO 
   

ADEMILSON DE CAMARGO FRANCO                L 62.9 25/02/1977 20/06/2013 

ALEXANDRE CANINA                                           Z 98.1 24/11/1975 07/01/1999 

AMILCAR LOMBELLO                           Aposentado  Invalidez 31/12/1950 01/04/1972 

ANTONIO CARLOS TAVELLA                              M 54.4 29/05/1956 14/08/2001 

ANTONIO OSEAS FERREIRA                               M 54 04/04/1969 18/02/2004 

CRISTIANO CABRAL                                             M 54.5 29/02/1976 19/04/2013 

FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA   Aposentado Invalidez 09/01/1960 24/10/2005 

HERIVELTO TUROLLA                    Afastado sem remuneração 31/12/1979 20/07/2015 

IVAN JACOMASSI                                  Aposentado Invalidez 21/05/1959 01/12/2001 

JOSE ADEMIR DOS SANTOS                               I 630 04/04/1960 01/09/1999 

JOSE ANTONIO RAMALHO                   Aposentado Invalidez 15/01/1956 14/01/2002 

JOSE GERALDO FIRMINO                      Aposentado Invalidez 16/11/1955 05/01/2004 

LUZIA MOZER ALVES DOS SANTOS     Aposentada Invalidez 16/09/1951 14/04/1997 

PAULA WIENDL NOGUEIRA                  Aposentada Invalidez    21/06/1962 19/01/2004 

RICARDO EUGENIO DOS SANTOS                   M 54.5 17/07/1969 15/03/1995 

ROSIMAURO ROBERTO DE VASCONCELLOS     Apos.Invalidez 06/03/1966 21/01/2002 

SEBASTIAO GOMES DE AZEVEDO                    I 69.4  04/05/1955 01/02/2011 

VALDENIR DE SOUZA BABLER     Afastado sem remuneração 10/07/1986 01/02/2011 

VALDIR JOAQUIM POZZOLINI              Aposentado Invalidez 28/10/1958 01/12/2001 

VALTER LUIS DE OLIVEIRA                                M 24.2 09/08/1971 10/05/2004 

WILSON BRUGNARO                             Aposentado Invalidez 08/10/1967 04/03/1996 
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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 INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO: 
Nome: ........................................................................................................................................................... 
RG: ..................................................   CPF: ................................................................................................. 
Endereço Empresa: ...................................................................................................................................... 

DADOS COMPLEMENTARES – PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE/SP) 
Cargo/Qualificação do Responsável pela assinatura do contrato/Ajuste: ..................................................... 
Endereço Residencial: ................................................................................................................................... 
E-mail Institucional: .............................................................................................................................. 
E-mail Pessoal: .................................................................................................................................... 

LOCAL DE ENTREGA: DE 2ª A 6ª FEIRA, DAS 8H ÀS 16H, DIVISÃO DE RECURSOS 
HUMANOS/DEPARTAMENTO PESSOAL, LOCALIZADA A RUA JOSE BONIFACIO Nº 300, CENTRO, 
AMPARO/SP. 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT.  UNID. VALOR TOTAL 

ESTIMADO 
MENSAL 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 
GLOBAL  

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE 
VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS 
SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO-SP PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA 
A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS 

12 MESES R$ R$ 

 
VALOR TOTAL GLOBAL: R$___________________________________  

                   SEGURADORA VINCULADA À PROPOSTA: __________________________________. 
   

✓ 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 ENTREGA DA APOLICE: EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS UTEIS, APOS A ASSINATURA 
DO INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO. 
 
Prazo de validade da proposta: 60 dias 
Prazo de pagamento: Conforme item 15 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 a apolice ofertada atende todas as especificações exigidas 
neste anexo. 

 
___________, em _____ de ___________ de 2022. 
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NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
(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 Nº 23/2022 - ELETRÔNICO, 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 2022. 
 
 
 
 

__________________________________ 
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. 
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ANEXO IV – MODELO DE 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 do PREGÃO Nº 

23/2022 - ELETRÔNICO, 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 2022. 
 
 
 

__________________________________ 
Representante Legal 

 
 

 
 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   
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ANEXO V – MODELO DE 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 Nº 

23/2022 - ELETRÔNICO, 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 2022. 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 
 Nome: 
 R.G.: 
 Cargo:   
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ANEXO VI - MINUTA DO INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO Nº XX/2022 
 

Processo Administrativo nº 003897/2022 
Pregão nº 23/2022 – Eletrônico 

 
INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO N° __/___ PREGÃO N° 23/2022 – ELETRONICO, 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 A 
AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS SERVIDORES 
DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO-SP PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, 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 DIRETOR ADMINISTRATIVO, Sr. JULIO CESAR CAMARGO, 
brasileiro, portador da cédula de identidade RG 234.980.527 e CPF nº 123.737.488-00, 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 prestação de serviços, de acordo com o Pregão n° 23/2022 
(Eletronico), consoante do Processo Administrativo n° 003897/2022, 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 N° 23/2022 (ELETRONICO), 
do qual foi julgada vencedora nos termos do Parecer da Comissão Julgadora, com a respectiva 
Adjudicação e correspondente Homologação, consoante os expressos termos contidos no processo 
Administrativo nº 003897/2022, do “CONTRATANTE” e consistente na CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA/ACIDENTE EM GRUPO 
PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO-SP PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS 

 
DO PREÇO:  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Os preços estimados referentes a apolice contratada 

no presente ajuste, bem como atendo-se a observancia do pleno e perfeito atendimento das 
disposições e exigencias integrais contidas no Anexo I – Termo de Referencia será: 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT.  UNID. VALOR TOTAL 
ESTIMADO 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
GLOBAL  

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE 
VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS 
SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO-SP PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA 
A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS 

12 MESES R$ R$ 

 
SEGURADORA VINCULADA AO CONTRATO: __________________________________. 
 

DO  PAGAMENTO 
CLAUSULA QUARTA -   O pagamento dos serviços do seguro correspondentes à execução 

da APOLICE será efetuado MENSALMENTE em até 15 (quinze) dias corridos, contados do 
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA NOTA FISCAL OU FATURA juntamente de relatório detalhado, 
correspondente ao mês de referencia devidamente atestados e aceitos por servidor designado pela 
autarquia. 

4.1 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou 
outros necessários à contratação contenham incorreções. 

4.2 – 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; 

4.3 – Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data de sua apresentação; 

4.4. A nota fiscal deverá conter dados para depósito (Banco, Agência, nº da conta corrente 
e número da Ordem de Serviço); 

4.5. Será aceita Nota Fiscal Eletrônica ou fatura. 
4.6. As Notas Fiscais Eletrônicas deveram ser enviadas, como arquivo com extensão XML, 

para os e-mails contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br, lvhsilva@saaeamparo.sp.gov.br ;e 
jccamargo@saaeamparo.sp.gov.br 

 
DO PRAZO CONTRATUAL 

 
CLAUSULA QUINTA  - 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. 

 
DO REAJUSTE DO PREÇO E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

 
CLAUSULA SEXTA - 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 IPCA (Índice Preços 
ao Consumidor Amplo - IBGE). 

 
EXECUÇÃO E RECEBIMENTO 
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CLAUSULA SÉTIMA -  A apólice de seguro terá vigência de 12 (doze) meses a contar da 
data assinatura.  

7.1 – A apólice de seguro deverá ser entregue na Rua José Bonifácio, 300, Centro, 
Amparo/SP, correndo por conta da Contratada as despesas dos seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da execução do objeto desta licitação.  

7.2 – Somente será recebida a apólice que estiver plenamente de acordo com as 
especificações deste Edital, seus anexos e da proposta apresentada pela Contratada.  

7.3 – A apólice de seguro será recebida da seguinte forma:  
a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

com as especificações;  
b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a verificação da apólice e 

consequente aceitação. 
7.4 – A contratada não poderá sem motivo justo, devidamente comprovado e informado, 

recusar a fornecer a apólice licitada ao SAAE. 
7.5 – O aceite/aprovação dos serviços pelo SAAE não exclui a responsabilidade civil do 

fornecedor por vício de quantidade e/ou qualidade ou disparidades com as especificações 
estabelecidas neste edital. 

 
DAS OBRIGAÇÕES 
 
CLAUSULA OITAVA:  
 
DA CONTRATADA 
 
8.1 O presente contrato se caracteriza pela contratação de Seguro de Vida em Grupo para os 

servidores da Autarquia, inclusive os que encontrarem-se usufruindo de AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO 
ou ACIDENTADO, afastados por invalidez por doença em caráter provisório, assim como aqueles que 
retornarem após o início da vigência do Contrato, para suas atividades normais junto ao Contratante, além 
daqueles que venham a ingressar posteriormente no seu quadro funcional.  

8.2. A Seguradora disponibilizará anualmente cópia da apólice do seguro de vida a todos os 
segurados, contendo número dos certificados, capital segurado, data do início do risco, nomes do Estipulante 
e do segurado e menção à Cláusula Beneficiária, de conformidade com a legislação vigente. 

8.3. A Seguradora disponibilizará canal de comunicação aos gestores do contrato bem como aos 
segurados, por telefone, internet e atendimento personalizado através de um Escritório Correspondente da 
Seguradora, com toda a infraestrutura necessária para a perfeita execução do contrato, a fim de garantir 
comunicação eficaz e agilidade dos processos e sinistros. 

  8.4. A Seguradora responderá a qualquer solicitação feita pela contratante através de 
memorandos/ofícios devidamente registrados pela Contratada até 10 (dez) dias úteis a contar da data da 
solicitação. 

  8.5. A seguradora ofertará uma carteira personalizada para cada segurado contendo as 
informações básicas do seguro de vida, tais como: número da apólice; a data de vigência; o nome e CPF do 
segurado.  

8.6. A partir da data de início de vigência da apólice, a Seguradora assumirá todos os riscos 
inerentes ao grupo segurado deste Termo de Referência, inclusive os empregados que eventualmente estejam 
ou venham a ser afastados para tratamento de saúde. 

8.7. Cumprir integralmente o presente instrumento, cabendo ainda à CONTRATADA a 
coordenação dos serviços ora contratados, responsabilizando-se legal, administrativa e tecnicamente por tais 
serviços, nos exatos termos da sua proposta técnica e demais anexos do Edital. 

8.8. Cumprir, como única empregadora, as disposições legais, quer quanto à remuneração do 
pessoal empregado e alocado na execução dos serviços, como aos demais encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se ainda a respeitar e fazer com que sejam respeitados 
pelos seus empregados, todos os regulamentos de ordem interna e normas de segurança das CONTATANTES, 
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os quais declaram conhecer. 
 
8.9. O inadimplemento da CONTRATADA, com referência a qualquer dos encargos referidos no 

item anterior, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do Contrato ou restringir sua execução. A CONTRATANTE também não se tornará corresponsável pelos 
eventuais inadimplementos trabalhistas e previdenciários da CONTRATADA.  

8.10. Fica garantido à CONTRATANTE o direito de regresso contra a CONTRATADA com relação 
a qualquer dos encargos, contribuições e tributos acima mencionados que deles sejam exigidos e por eles 
sejam eventualmente pagos, incidindo nesta hipótese correção pelo IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo 
- IBGE), mais juros de 0,5% ao mês.  

8.11. Deverá a CONTRATADA assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, 
civis ou penais relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência. 

  8.12. Deverá a CONTRATADA atender às determinações da área gestora do Contrato e prestar 
informações exatas à mesma, não criando impedimento ou obstáculo as questões de direito. 

 
DA CONTRATANTE 

 
8.13 Comunicar à seguradora, por escrito, a ocorrência de sinistro, tão logo dele tenha 

conhecimento; 
8.14 Obriga-se, ainda, a comunicar à seguradora, por escrito, qualquer alteração que por 

ventura venha a ocorrer com relação a algum veículo durante a vigência do contrato; 
8.15 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados credenciados da contratada; 
8.16 Fiscalizar a empresa contratada 
8.17 Efetuar o pagamento ajustado nos termos do Edital. 
8.18 Demais obrigações não mencionadas anteriormente, constantes do Anexo I – Termo de 

Referencia. 
 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:  
 

CLÁUSULA NONA - As despesas com a execução do presente instrumento Público de Contrato 
correrão à conta da dotação orçamentária, ficha nº 029. 
 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
CLÁUSULA DÉCIMA - - Na eventualidade de ocorrer modificações no objeto, as partes 
convencionam aditamento do mesmo, conforme o permitido no artigo 65, da lei nº 8.666 de 21-06-
1993, com as alterações posteriores nela introduzidas e demais itens do edital. 
 
.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1 - As penalidades as quais ficam sujeitas a ADJUDICANTE, em caso de inadimplência, 
são as seguintes:  

11.1.1 - Advertência; 
11.1.2 - Multa; e 
11.1.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos.  
11.2 - Esta Autarquia utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:  
11.2.1 - Nas inexecuções totais: multa indenizatória de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor global da instrumento público de contrato. 
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11.2.2 - 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:  

a) Apresentação de declaração ou documentação falsa; 
b) Não manutenção da proposta; 
c) Comportamento Inidôneo;  
d) Realização de fraude fiscal. 
11.3 - O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento da intimação, ou à critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido 
será descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento, o valor 
será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.  

11.3.1 - A empresa autuada poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 
suspenso o prazo para pagamento até a decisão final emitida pelo pregoeiro. 

 11.4 - Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito na 
ordem de serviço/instrumento publico de contrato. 

 
11.5 - O não cumprimento injustificado das obrigações, por parte da DETENTORA DA 

INSTRUMENTO PÚBLICO DE CONTRATO, 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. 

 
CANCELAMENTO DO CONTRATO 
 

         CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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. 
12.1 - A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então 

por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos 
12.2 - 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. 

 
DO FORO 
 
 CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da cidade de Amparo/SP para dirimir 

dúvidas e questões oriundas da presente Instrumento público de contrato, por exclusão de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 

  Amparo, xxx de xxx de 2022. 
________________________________________ 

 
Diretor Administrativo 

_________________________________________ 
EMPRESA 

Testemunhas: 
 

1 - RG_________________________________________                              
  2 - RG_________________________________________ 

 
_________________________________________ 
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Procurador – SAAE Amparo 

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

