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EDITAL DE PREGÃO N° 26/2022 (ELETRONICO) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004601/2022 

TIPO: MENOR PREÇO DO ITEM 
 

LICITAÇÃO DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS, CONFORME DESPACHO 
FUNDAMENTADO ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE DEVIDAMENTE 
EMITIDO PELA ENTIDADE HIERÁRQUICA SUPERIOR. 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
EPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO 
ASFÁTICO CBUQ, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

 
MÉDIA GLOBAL DE MERCADO: R$ 474.378,00 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/08/2022 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO: 08:30 
PRAZO PARA CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H00MIN DO 
DIA 02 DE AGOSTO DE 2.022 ATÉ ÀS 08H15MIN DO DIA 15 DE AGOSTO 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 o REGISTRO DE PREÇOS, a qual será processada sob a forma de fornecimento, 
parcelada, sendo o tipo de licitação o de MENOR PREÇO POR ITEM, 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 08h30 min (fuso horário 
de Brasília) do dia 15 de agosto 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° 004601/2022, 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 encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

 
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. 
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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 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
Integram este Edital os Anexos: 

I – Termo de Referência; 
II – 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 da Ata de Registro de Preços; 

 
1. DO OBJETO. 

1.1. O objeto da presente Licitação tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 
DE REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁTICO CBUQ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 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 EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços licitados pelo presente ato Convocatório serão realizados em vias 
públicas do Município de Amparo, a pedido de gestor designado pela autarquia, por meio da DIVISÃO 
DE MANUTENÇÃO DE REDES E ADUTORAS, LOCALIZADA A RUA FLORIANO PEIXOTO S/N, 
CENTRO – AMPARO/SP conforme ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da data do 
recebimento da ordem de serviço e/ou formalização da ata de registro de preços, admitida a prorrogação 
deste prazo desde que prévia e devidamente justificada e aceito pela autarquia. 

 
3. PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto de contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as exigências de 
habilitação. 

3.2 – Não será permitida a participação: 
3.2.1 – De empresas 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 9° da Lei 8666/93 
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. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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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 
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.aspxou fone (19) 3808-8400 ou através dos e-mails: 
flbatista@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 

3º 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 255 ou através dos e-mails 
flbatista@saaeamparo.sp.gov.br ,com Felipe, 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 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 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
mailto:flbatista@saaeamparo.sp.gov.br
mailto:mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br
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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. 

 
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 PREÇOS UNITÁRIOS, TOTAIS E MARCAS dos 
itens, quais compõem os itens licitados, exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Portal de 
Compras Eletrônicas – CEBI Informática, sem a inclusão neste momento, 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. 

7.1.2. O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias, contados do RECEBIMENTO 
E APROVAÇÃO DEFINITIVOS DAS ANALISES E LAUDO(S) pelo Departamento de Planejamento, 
Engenharia e Projetos do SAAE, concomitantemente ao recebimento da Nfe, devidamente atestada 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 a ata de registro de preços. esta fica automaticamente prorrogada, exceto se 
houver manifestação contrária formal do licitante, por meio do e-mail: compras@saaeamparo.sp.gov.br. 
dirigida ao Pregoeiro, caracterizando seu declínio em continuar na licitação. 

7.1.4. Prazo de entrega: MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, contados da 
assinatura da ata de registro de preços e/ou recebimento da ordem de compra 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. 

7.1.7.1. ATENÇÃO !!!- QUANDO A MARCA DO PRODUTO IDENTIFICAR O 
LICITANTE, DEVERÁ USAR OS TERMOS “MARCA PRÓPRIA”. CASO SEJA POSSÍVEL 
IDENTIFICAR O LICITANTE NESTA ETAPA, VIOLANDO ASSIM A CONDIÇÃO DO SIGILO, A 
EMPRESA SERÁ DESCLASSIFICADA DO CERTAME. 

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: 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
mailto:compras@saaeamparo.sp.gov.br
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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 
https://egov.paradigmabs.com.br/cebi/Default.aspx conforme o item 4 deste edital, no qual encaminhará, 
exclusivamente por meio eletrônico, utilizando senha privativa, a proposta eletrônica. 

8.2. Das 09h00min do dia 02 de agosto de 2.022 até às 08h15min do dia 15 de agosto 
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 08h30min, do dia 
15 de agosto 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. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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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 através do SISTEMA DO 
PREGÃO ELETRONICO ou através de EMAIL, no prazo a partir da manifestação realizada pelo 
pregoeiro no CHAT MENSAGENS, logo após a disputa de lances e obtenção do menor preço, podendo 
este prazo ser prorrogado, mediante anuência da administração. 

 

 
abaixo: 

8.11.1.1 Os documentos deverão ser apresentados em uma das formas expostas 
 

a) 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). 

 
b) Para os documentos enviados por empresas que eventualmente não possuam 

autenticação digital solicitada no item anterior (cartórios físicos) o pregoeiro, para fins de ampliação da 
disputa, aceitará de forma preliminar no Formato PDF Simples (Scanner), porém condicionará a validade 
do procedimento (habilitação e/ou adjudicação) à apresentação das vias originais e/ou cópias 
autenticadas através de meios postais. no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da data 
subsequente ao término da sessão pública do pregão. 

 
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, podendo ser providenciada, à critério do fornecedor, na mesma ocasião do item 
8.11.1, junto à toda a documentação de habilitação. 

 
8.11.3 Uma vez recebida, o pregoeiro e equipe de apoio de realizarão pronta análise da 

documentação elencada no item 8.11.1, sendo deliberado parecer decisório através do CHAT, decidindo 
então motivadamente e de maneira fundamentada, sobre sua aceitação ou então pela inabilitação da(s) 
empresa(s) 

 
8.11.3.1 Na hipótese de não ser possível a pronta análise da documentação, conforme 

narrado no item 8.11.3, o Pregoeiro suspenderá a sessão para analise, informando aos licitantes quanto 
a sua decisão, bem como comunicando à todos a nova data para a retomada da sessão pública de 
processamento do pregão para a realização dos atos posteriores da licitação. 

 
8.11.4 Caso a empresa seja inabilitada do certame, será retroagida à fase de lances, de 
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modo a obter o segundo melhor colocado para o item 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, QUANDO 
MANIFESTADO PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA. 

 

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 do pregão eletrônico a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(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 DO ITEM” 
observadas todas e demais condições deste edital e seus anexos. 

 
PARAGRAFO ÚNICO - Considerando o escopo de julgamento por item, a(s) empresa(s) 

vencedoras do(s) item(ns) deverão providenciar, referida proposta de preços realinhada a qual deverá 
ser apresentada ao pregoeiro e equipe de apoio para análise e apreciação, no prazo de 48 (quarenta) e 
oito horas a contar da finalização da sessão pública de processamento do pregão (vide item 8.11.2) que 
a proposta realinhada DEVERÁ ser instruída pelo fornecedor de modo que considere para os item (ns), 
o DECRÉSCIMO PROPORCIONAL OBTIDO NA ETAPA DE LANCES devendo ainda os valores 
obrigatoriamente estarem dentro dos valores praticados pelo mercado, inclusive para cada item, sob 
pena de não aceitação pelo pregoeiro e equipe de apoio. 

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


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8404 
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116 
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

Fls.   

Proc.  

Visto     

8 

 

 

 

 

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; 
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. 

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. 
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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. 

 
11.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade 
Operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,  
que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação, devidamente registrado(s) no órgão competente CREA/ CAU. 

 
b) Apresentar o Registro ou Inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

 
c) Apresentar relação da equipe técnica da empresa que se responsabilizará 

pela execução dos serviços contratados, conforme especificações constantes. 
 

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 VI). 

 
12 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA 

12.1 – 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; 

 
12.2.1 – NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE ENTREGA OU 

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS ORA EXIGIDOS, 
inclusive no que se refere às certidões. 

12.2.2 – 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 

12.2.3 – 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. 

 
12.2.4. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a 

inabilitação do licitante. 
 

12.2.5. 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. 
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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 flbatista@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 úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereços 
eletrônicos flbatista@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 flbatista@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 por item obtido no julgamento das 

propostas, será registrado em ata. 
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 a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta integra este Edital, sob pena 
de decair do direito à ata de registro de preços, bem como aplicação de penalidade previstas em 
Edital. 

http://www.saaeamparo.sp.gov.br/
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14.2.1 – O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços 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, poderá o órgão licitante convocar a outra proponente 
classificada, ao preço do primeiro, 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 da 
ata de registro de preços em imprensa oficial competente. 

14.5 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração do SAAE 
poderá convocar, se houverem, adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para assinar 
a ata e prestarem os serviços no valor classificado, na seguinte hipótese: 

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

14.6 – Os adjudicatários convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 14.2 
para assinar a ata de registro de preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da ata 
anterior, onde e se couber. 

14.7 – O(s) detentor(es) da(s) ata(s) de registro(s) de preço(s) não se eximirão das 
penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual. 

14.8 – Constituem motivos para o cancelamento da ata de registro de preços, 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. 

14.9 – 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. 

14.10 – Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 
documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá 
comprovar, previamente para assinatura da ata de registro de preços no prazo de 05 (cinco) 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 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 Edital. 

b) 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 ata de registro de preços, se obrigar-se-á(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 da ata de registro de preços, algum documento perder a validade. 

 

14.13 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADA TERÁ VIGÊNCIA DE 12 
(DOZE) MESES), A CONTAR DE SUA ASSINATURA, ONDE O FORNECEDOR COMPROMETE-SE A 
PRESTAR OS SERVIÇOS POR ELA ANUÍDA. 

 
15. DO PAGAMENTO 

15.1 - O pagamento somente será efetuado após a aprovação e recebimento definitivo 
dos materiais. 

15.2 – O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS 
DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL, NO SETOR DE CONTABILIDADE. 
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15.3 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 

15.4 – 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; 

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

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

15.6. Será aceita somente Nota Fiscal Eletrônica; 
15.7. As Notas Fiscais Eletrônicas deveram ser enviadas, como arquivo com extensão 

XML, para os e-mails contabilidade@saaeamparo.sp.gov.br, mrmaioral@saaeamparo.sp.gov.br e 
rtteixeira@saaeamparo.sp.gov.br 

15.8 – Não serão aceitos Boletos Bancários. 

 
 

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 045. 
 

17. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

17.1. A CONTRATADA responde pela garantia de todos os materiais empregados e de 
todosos serviços executados, contra defeitos de fabricação e execução. Baseando-se em garantias 
fornecidas pelos fabricantes, na NBR 15575 e no art. 618 do Código Civil. A fiscalização exercida pelo 
CONTRATANTE não a exime dessas responsabilidades. 

 
17.2. Os serviços devem ser executados de acordo com a programação a ser 

estabelecida, sendo parte integrante dos mesmos: 
 

 A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, equipamentos, veículos, 
ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços, devendo os 
equipamentos, combustível, veículos e ferramentas estar em perfeitas condições de limpeza, uso e 
manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às exigências. São 
Eles (no mínimo): 

 Veículo espargidor equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo 
de aquecimento, barra de distribuição com circulação plena dotada de dispositivo para regulagem 
horizontal e vertical, bicos de distribuição calibradores para aspersão em leque, tacômetros, 
manômetros e termômetros de fácil leitura, e para lugares inacessíveis a barra, mangueira de operação 
manual com bico de aspersão em leque; CA Espargidor c/ Tanque 6000 litros. 

 Os equipamentos para espalhamento e acabamento deverão ser Vibro acabadoras 
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos 
requeridos. As vibro acabadoras deverão ser com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente 
nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para 
trás. As vibro acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à 
temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade; 

 Rolos compressores, pneumáticos e rolo metálico liso, tipo Tandem ou rolo 
vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, deverão ser dotados de dispositivos que permitam a 
calibragem de variação da pressão dos pneus de 0,25 a 0,84MPa (35 a 120 psi). O equipamento em 
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operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se 
encontra em condições de operacionalidade. 

 O pessoal e os equipamentos mínimos necessários para a execução dos serviços 
estimados deverão ser em quantidade suficiente para atender a quantidade de serviços a serem 
executados. 

 
trânsito. 

 Os veículos/equipamentos deverão atender às normas exigidas pela legislação de 
 


17.3. Os serviços deverão obedecer às especificações técnicas, descrição, unidades e 

quantidades constantes na planilha de orçamento e demais requisitos previstos neste Edital e seus 
Anexos. Ainda serão observados, rigorosamente, os princípios básicos de engenharia e as normas da 
ABNT. 

 
17.4. Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam 

necessárias no decorrer da execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas 
mediante prévia aprovação desta AUTARQUI, por escrito. 

 
17.5. Os agentes fiscalizadores desta AUTARQUIA, poderão impugnar a execução dos 

serviços que infringirem as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando-se a 
CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes 
fiscalizadores deverão justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a 
CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização dos 
serviços que venham a ser impugnados. 

 
18. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

18.1 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços. 
18.2 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
18.3 Prestar à CONTRATADA, as informações e esclarecimentos pertinentes ao 

desenvolvimento de suas atribuições, que eventualmente sejam solicitados. 
18.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de 

administração ou do endereço de cobrança, bem como quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 
natureza grave. 

18.5 Verificar se os profissionais contratados estão aptos a exercer as funções que lhes 
foram designadas e sempre que houver substituição de pessoal. 

18.6 Garantir o fornecimento das informações necessárias para a CONTRATADA 
desenvolver seus serviços adequadamente. 

18.7 Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da 
CONTRATADA que não mereça confiança ou embarace a fiscalização, ou ainda, que conduza de 
modo inconveniente ou incompatível o exercício das funções que lhe foram atribuídas. 

18.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA pelos serviços prestados, nas condições e 
preços pactuados, à vista da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor, depois de 
constatado o cumprimento de todas as formalidades e exigências do contrato. 

 
19. DA EXECUÇÃO 

19.1 - Os serviços deverão obedecer o disposto no ANEXO I – TERMO DE 
REFERENCIA, serão executados em vias públicas do Município de Amparo, mediante o envio de 
ORDENS DE SERVIÇO (O.S) INDIVIDUAIS encaminhadas pela Gerencia de suprimentos deste 
órgão, e de acordo com a programação a ser estabelecida sendo parte integrante dos mesmos: 

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


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8404 
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116 
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

Fls.   

Proc.  

Visto     

14 

 

 

19.2 - Fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas 
necessárias aos serviços; 

19.3 - Transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra até o local 
dos serviços; 

19.4 - Transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos serviços até os 
locais indicados pelo SAAE; 

19.5 - Sinalização e medidas de segurança necessário aos serviços. 
19.6 - OS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO, UNIDADES E QUANTIDADES CONSTANTES DO 
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, BEM COMO DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO E AINDA AS NORMAS DE 
SEGURANÇA E QUALIDADE DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
ONDE AS ESPECIFICAÇÕES FOREM OMISSAS, OBSERVAR-SE-Á A BOA TÉCNICA DE 
CONSTRUIR. 

19.7 - Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam 
necessárias no decorrer da execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas 
mediante prévia aprovação do SAAE, por escrito. 

19.8 - Os agentes fiscalizadores do SAAE poderão impugnar a execução dos 
serviços que infringirem as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos ou daquelas que 
atentarem contra a segurança operacional do tráfego rodoviário, obrigando-se a CONTRATADA a 
acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes fiscalizadores 
deverão justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA 
possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização dos serviços que 
venham a serem impugnados. 

19.7 - A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores do SAAE, não 
isenta e nem exclui a integral e única responsabilidade civil da CONTRATADA pelos danos e/ou 
prejuízos que venham a ser causados ao SAAE ou a terceiros, em decorrência da execução ou não 
dos serviços objeto desta Licitação. 

19.8 - Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços, deverá 
ser previamente comunicada e aprovada pelo SAAE, observando a legislação em vigor. 

19.9 – A Contratada deverá agendar a prestação dos serviços pelo Telefone (19) 
3808-8400 – Ramal 277 – GERENCIA DE MANUTENÇÃO, através de servidor designado pela 
autarquia. 

 

20 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
20.1 – O preço ofertado permanecerá FIXO e IRREAJUSTÁVEL, exceto nas 

hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do 
artigo 65 da Lei federal n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. Mesmo 
comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei federal nº 
8.666/93, O ÓRGÃO GERENCIADOR se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ata e iniciar 
outro procedimento licitatório. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas 
condições do registro e definido os novos preços máximos a serem pagos pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR, os FORNECEDORES registrados serão convocados para alteração, por aditamento, 
do preço da ATA. 

 

21 – SANÇÕES 
21.1 – As penalidades as quais ficam sujeitas a ADJUDICANTE, em caso de 

inadimplência, são as seguintes: 
21.1.2 – Advertência; 
21.1.3 – Multa; e 
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21.1.4 – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

21.2 – Esta Autarquia utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros: 
21.2.1 – Nas inexecuções totais: multa indenizatória de até 30% (trinta por 

cento) sobre o valor global da ata de registro de preços. 
21.2.2 – 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. 

21.3 – 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. 

21.3.1 - 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. 

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

21.5 – O não cumprimento injustificado das obrigações, por parte da 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitá-la-á(as), também, as penalidades previstas 
nos artigos 86 a 88 da lei nº 8.666/93 e art.7º da lei nº 10.520/02. 

 

22 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
22.1 – O cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser formalizado, 

de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa: 

22.2 – Pelo órgão responsável pelo REGISTRO, quando a signatária da ATA: 
I – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II – Recusar-se a celebrar a ata de registro de preços ou não retirar o instrumento 

equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III – Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
IV – 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; 

V – 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. 

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

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

22.5 – Independente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o 
cancelamento de seu REGISTRO DE PREÇOS, na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial da ata de registro de preços 
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. 

 
23 – REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

23.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser revogada pela Adm. do SAAE: 
23.1.1 – Automaticamente; 
23.1.1.1 – por decurso de prazo de vigência; 
23.1.1.2 – quando não restarem fornecedores registrados. 
23.2 – Pelo SAAE, quando caracterizado o interesse público. 

 
 

24 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
24.1 – 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. 

24.2 – 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. 

24.3 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo pregoeiro. 
24.4 – 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. 

24.5 – 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. 

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

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

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

 
 

Amparo, 29 de julho de 2022 

 
 
 

 
 

JULIO CESAR CAMARGO 

Diretor Administrativo 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a contratação 
de empresa especializada para execução de serviços de recomposição de pavimentos 
flexíveis danificados por abertura de valas (tapa buracos) em Ruas do Município de 
Amparo, relativas a obras efetuadas pelo S.A.A.E., incluindo fornecimento de materiais, 
máquinas, veículos, apetrechos, equipamentos, mão de obra e tudo o mais que se fizer necessário 
para execução dos serviços e em conformidade com os requisitos previstos neste edital e seus 
anexos. 

 
1.2. O valor estimado para execução dos serviços, objeto desta licitação, consta 

na planilha orçamentária, onde está contemplada a taxa BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). 
 

2. VIGÊNCIA: 
 

2.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados de 
sua assinatura. 

 
3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

3.1. Os locais para execução dos serviços serão determinados na ocasião de 
cada contratação, dentro dos limites do Município. 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

 

4.1. Tapa Buraco 
 

4.1.1. Os serviços deverão ser executados dentro da boa técnica, especialmente 
no tocante à preparação do local objeto de intervenção, nivelamento e compactação da mistura 
asfáltica aplicada, limpeza do local e sinalização de segurança, seguindo a seguinte metodologia: 

 
4.1.2. Demarcação da área a ser recuperada 

 
● Identificado o local da manutenção, deverá ser demarcada a área a ser reparada 

com tinta ou giz, em formato de quadrilátero (quadrado, retângulo), com uma distância de 10 cm 
da borda da área afetada. 

 
4.1.3. Corte e remoção do material comprometido 

 
 Cortar formando uma caixa quadrada ou retangular (vala) em torno da área 

degradada, com todas as bordas verticais, conforme a Figura 1. É fundamental que a face do 
recorte faça um ângulo de 90º com revestimento existente. 

● Para o corte utiliza-se, preferencialmente, a perfuratriz pneumática com implemento 
de corte e a serra corte concreto/asfalto. 
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Figura 1 – Execução de corte em torno da área degradada. 

 
 

4.1.4. Limpeza da caixa 
 

● Limpar a caixa, varrendo inclusive as bordas, usando-se vassouras. 
● O pó resultante, no fundo da caixa, deve ser expulso por jatos de ar comprimido ou 

soprador. 
● A caixa deve ficar completamente limpa, sem qualquer material solto, inclusive pó. 
● Retirar totalmente a água, caso esteja no local, utilizando-se ar comprimido. 

 
4.1.5. Pintura de Ligação 

 
● Definição: Pintura de Ligação consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a 
superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso, objetivando promover condições de 
aderência entre as camadas. 
● Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos 
seguintes: Emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C. 
● Após a limpeza com remoção de todo material comprometido, inclusive pó e água, 
faz-se a pintura de ligação no fundo e nas bordas da caixa, aplicando emulsão asfáltica 
com utilização de caneta espargidora. 
● A película ligante deve cobrir as paredes e fundo da caixa. 
● Não é permitido a utilização de baldes e vassouras para efetuar a pintura de ligação 

 

4.1.6. Enchimento da caixa 
 

4.5 O lançamento de massa asfáltica na caixa deve ser feito utilizando-se pás 
quadradas, começando o lançamento no sentido dos bordos para o centro. 

4.6 Não deve ser feito o enchimento da caixa com o basculamento da massa asfáltica 
direto do caminhão ou carrinho. O basculamento da massa provoca a segregação do 
agregado (separação entre o agregado fino (pó) e o agregado grosso pedrisco). 

4.7 A espessura da camada compactada deve situar-se entre 3,0cm a 8,0cm, exigindo- 
se que para camadas mais espessas, o lançamento de massa asfáltica se faça por etapas 
de 3,0cm a 8,0cm. 

4.8 Após a colocação da massa asfáltica na caixa deve-se iniciar o seu espalhamento 
com ancinho previamente umedecido com óleo mineral. O óleo não permite a formação de 
torrões. 
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4.9 Para buracos com profundidade superior a 10,0 cm deve, primeiramente, ser 
executadas uma base com material complementar, (binder frio ou brita) e compactar antes 
da colocação da mistura asfáltica, até a cota de (-) 4,0 cm. 

 
4.1.7. Compactação da mistura em todos os tipos de reparo 

 
● A etapa de compactação mecânica inicia-se com a verificação de que na periferia 

da caixa não existe excedente. Após a verificação, inicia-se a compactação partindo da 
periferia da caixa progredindo para o centro do remendo. 
● Deve-se ter cuidado para que a compactação se distribua tanto no material recém- 

colocado como na faixa adjacente da pista já existente, de modo que não haja diferença 
nas superfícies nos limites de separação entre o pavimento antigo e o reparo executado. 
● O rolo compactador é necessário na execução de recape, para os demais itens 

poderá ser utilizada placa vibratória. 
 

4.1.8. Acabamento 
 

 Deverá ser regularizado o nivelamento entre a superfície do reparo com a superfície 
do pavimento, de tal forma que se torne indistinguível após a abertura do tráfego, não 
apresentando desníveis (flechas) acima de 0,5 cm. 
 Reparar defeitos superficiais se houver, a exclusivo critério da contratante. 

 
4.1.9. Remoção do material excedente 

 
● Após a conclusão do reparo no pavimento, deverá imediatamente ser executada a 

limpeza do local com o recolhimento de todos os resíduos resultantes do serviço. 
● A remessa, a descarga, o transporte e a disposição final dos resíduos deverão ser 

feitos pela contratada em local indicado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços. 
 

4.1.10. Procedimentos complementares 
 

● Recomenda-se que a temperatura de usinagem esteja dentro dos seguintes limites: 
entre 110 e 177 °C. 
● A contratada deverá manter um termômetro em cada caminhão. 
● Caso, no momento da aplicação, a temperatura da massa asfáltica seja inferior a 

110ºC, o material não deverá ser aplicado e não será cobrado da contratante. 
● A espessura mínima da camada final compactada deve ser de 3,0 cm. 
● Não poderão ser executados serviços com temperatura ambiente abaixo de 10°C. 
● Não poderão ser executados serviços com o tempo chuvoso. 
● Não é permitido a utilização de óleo diesel para umedecer as ferramentas, 

equipamentos e a caçamba do caminhão. Caso seja necessário o uso de lubrificantes para 
evitar a aderência da massa de CBUQ nas ferramentas e equipamentos, poderá ser 
utilizado óleo mineral, ou solução de cal (uma parte de cal para três de água). 
● A carga de CBUQ, a ser utilizada no serviço de tapa buraco, deverá sempre estar 

coberta com lona. 
● Em buracos com diâmetro menor que 30 cm não é necessário o corte em forma de 

caixa em volta da área degradada. 
● Deverá ser preenchida a Ficha de Produção Diária, para fins de registro e 

gerenciamento dos trabalhos executados. 
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4.1.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, equipamentos, veículos, 
ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços, devendo os 
equipamentos, combustível, veículos e ferramentas estar em perfeitas condições de limpeza, uso 
e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às 
exigências. São Eles (no mínimo): 

 
4.1.12. Veículo espargidor equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo 
de aquecimento, barra de distribuição com circulação plena dotada de dispositivo para regulagem 
horizontal e vertical, bicos de distribuição calibradores para aspersão em leque, tacômetros, 
manômetros e termômetros de fácil leitura, e para lugares inacessíveis a barra, mangueira de 
operação manual com bico de aspersão em leque; CA Espargidor c/ Tanque 6000 litros. 

 
4.1.13. Os equipamentos para espalhamento e acabamento deverão ser Vibro acabadoras 
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos 
requeridos. As vibro acabadoras deverão ser com parafusos sem fim, para colocar a mistura 
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas 
para frente e para trás. As vibro acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos 
para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade; 

 
4.1.14. Rolos compressores, pneumáticos e rolo metálico liso, tipo Tandem ou rolo 
vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, deverão ser dotados de dispositivos que 
permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 0,25 a 0,84MPa (35 a 120 psi). O 
equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida,  
enquanto esta se encontra em condições de operacionalidade. 

 
4.1.15. O pessoal e os equipamentos mínimos necessários para a execução dos serviços 
estimados deverão ser em quantidade suficiente para atender a quantidade de serviços a serem 
executados. 

 
4.1.16. Os veículos/equipamentos deverão atender às normas exigidas pela legislação de 
trânsito. 

 

5. MEDIÇÕES: 
 

5.1. As quantidades detalhadas dos serviços encontram-se indicadas na Planilha de 
Orçamento (Anexo). 

5.2. Para efeito de conversão de medidas, deverá ser considerado 2,4 toneladas por 
m³ de massa asfáltica, conforme CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA ASFALTO 
(Última Atualização: 11/2019) do SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI). 

5.3. Os critérios de medição fazem parte das planilhas de custos as quais a planilha 
orçamentária foi baseada. 

5.4. Após a conclusão de cada serviço deverá ser efetuada a medição correspondente,  
com levantamento e registro das quantidades efetivamente executadas. 

5.5. Mensalmente, a empresa contratada deverá apresentar o Relatório elaborado em 
papel timbrado da empresa, contendo no mínimo as seguintes informações: Número do pregão, 
contratante, contratada, descrição do objeto contratado, número da medição, período da 
execução, quantidade prevista no contrato, medição presente, valor unitário, valor da medição, 
valor do saldo do contrato, onde deverá ser assinado pelo responsável técnico da empresa 
contratada e conferido pelo responsável da Secretaria de Infraestrutura e Serviços (SMIS). 
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5.6. Junto ao relatório mensal, a empresa contratada deverá apresentar Memória de 
Cálculo dos reparos executados, indicando data da execução, nome da rua e metragem quadrada 
do reparo junto a um Relatório Fotográfico de no mínimo 20 locais (dar preferência aos que 
possuem recorte, se for o caso) com fotos de antes e depois do serviço executado. Tal memória 
de cálculo deve ser enviada por e-mail em formato digital para a agilidade na aferição dos valores 
e procedimentos posteriores. 

5.7. A fiscalização do SAAE, fará a análise da Medição Mensal e estando de acordo 
autorizará a emissão da Nota Fiscal/Fatura correspondente. 

 

5.8. Para fins de medição, será adotada a balança localizada na sede da contratada,  
para elaboração dos relatórios de medição, que serão realizadas no momento da saída do veículo 
para a frente de trabalho e na volta para a usina da licitante vencedora, sejam quantas vezes 
forem ao dia. 

5.9. Após o término de todos os serviços contratados, o SAAE, através de Fiscalização, 
fornecerá a CONTRATADA os termos de Recebimento Provisório e de Recebimento Definitivo na 
forma prevista na Lei n.º 8.666/1993. 

 
6. CRONOGRAMA: 

 

6.1. O cronograma de serviços, bem como a localização das intervenções, serão definidos em 
função das prioridades a serem estabelecidas pelo SAAE. 

6.2. A CONTRATADA deverá dar início aos trabalhos a partir de 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇOS. 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

7.1. A CONTRATADA terá 05 (cinco) dias úteis para apresentação da ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, da Ata de Registro de 
Preços. 

7.2. Os serviços de execução de MANUTENÇÃO EM PAVIMENTOS ASFÁLTICOS previstos 
serão executados em vias públicas do Município de Amparo, de acordo com a programação a ser 
estabelecida, sendo parte integrante dos mesmos: 

 
● Fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, EPIs e ferramentas necessárias 

aos serviços; 
● Transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra até o local dos 

serviços; 
● Recolhimento e transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos serviços até 

os locais indicados pela Prefeitura Municipal de Amparo; 
● Sinalização viária e medidas de segurança necessárias aos serviços. 

 

7.3. Os serviços deverão obedecer as especificações técnicas, descrição, unidades e 
quantidades constantes da planilha de orçamento e demais requisitos previstos neste Edital e seus 
Anexos, independentemente de transcrição e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT 
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. Onde as especificações forem omissas, observar-se- 
á a boa técnica de construir. 

 
7.4. Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no 

decorrer da execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas mediante prévia 
aprovação do SAAE, por escrito. 
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7.5. Os agentes fiscalizadores do SAAE, poderão impugnar a execução dos serviços que 
infringirem as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos ou daquelas que 
atentarem contra a segurança operacional do tráfego rodoviário, obrigando-se a CONTRATADA a 
acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes fiscalizadores 
deverão justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA 
possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização dos serviços que 
venham a ser impugnados. 

 
7.5.1. A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores do SAAE, não isenta 

e nem exclui a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos 
que venham a ser causados ao SAAE ou a terceiros, em decorrência da execução ou não dos 
serviços objeto desta Licitação. 

 
7.5.2. Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços, deverá ser 

previamente comunicada e aprovada pelo SAAE, observando a legislação em vigor. 
 

7.6. A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e 
ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude da 
realização dos serviços objeto deste Edital e seus Anexos, bem como da sua manutenção ou, por 
outro lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora 
dos serviços será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento 
de todos os prejuízos havidos pelo SAAE, bem como de quaisquer indenizações, multas, 
obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de 
eventual acidente que venha a ocorrer. 

 
7.7. Em caso de acidente com tráfego rodoviário durante a execução dos serviços deverá a 

CONTRATADA, por seu responsável técnico, comunicá-lo de imediato ao SAAE e às autoridades 
competentes, conforme o caso, obrigando-se ainda, a cumprir as recomendações que lhe forem 
transmitidas pelos técnicos do SAAE com relação às providências de caráter imediato, com o 
objetivo de minimizar as consequências do acidente. 

 
7.8. A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviços executados em 

desacordo com o exigido no Edital e seus Anexos, correndo por sua conta a recuperação e 
recomposição dos mesmos, e consequente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus 
prepostos, vier a causar ao SAAE e a terceiros, e pelo pagamento de indenizações, honorários de 
advogados, custas judiciais e outras despesas a que o SAAE ficar sujeito em consequência de 
ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua execução. 

 
7.9. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser 

vítimas seus empregados ou prepostos, no desempenho das tarefas relativas ao presente Edital e 
seus Anexos, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas imediações,  
responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários a eles referentes. 

 
7.10. A CONTRATADA será obrigada a afastar das áreas ocupadas pelas obras e serviços,  

qualquer empregado seu ou preposto, cuja permanência no local dos trabalhos seja considerada 
inconveniente ou desaconselhável, a critério da fiscalização do SAAE. 
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7.11. A CONTRATADA deverá manter equipes independentes para os serviços de tapa-buracos 
e os outros serviços existentes na planilha. 

 

7.12. Antes do início de qualquer serviço as áreas deverão ser isoladas e sinalizadas, 
observando-se as normas de segurança dos trabalhadores, veículos e pedestres. 

 
7.13. Os funcionários da empresa contratada deverão possuir habilitação conforme legislação de 

trânsito e utilizar uniformes. 
 

7.14. As máquinas e caminhões deverão estar devidamente identificadas “A SERVIÇO DO SAAE 
DE AMPARO”. 
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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/EXECUÇÃO DO OBJETO: DE 2ª A 6ª FEIRA, DAS 8H ÀS 16H, DIRETORIA DE 
FINANÇAS, LOCALIZADA NA RUA JOSE BONIFACIO, 300, CENTRO, AMPARO/SP. 

 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO E INOVAÇÃO DE ATIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

ESTIMADA 
UNID. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

EPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE 
CONCRETO ASFÁTICO CBUQ, PELO 

PERÍODO DE 12 MESES. 

300,00 TONELADA R$ R$ 

 

VALOR TOTAL GLOBAL: R$_   
 

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

certame. 
 As quantidades elencadas acima são estimadas, ou seja, o SAAE AMPARO, 

reserve a si o direito de contratar os presentes serviços, de acordo com a real  

necessidade. 
 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses, a contar da emissão da ordem de serviços. 
Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias. 

 
Prazo de pagamento: Conforme item 11 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 

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


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS 

Rua José Bonifácio, 300 – Amparo/SP – CEP 13.900-320 
Fone: (19) 3808-8404 
CNPJ: 43.467.992/0001-74 IE 168.131.370.116 
Site: www.saaeamparo.sp.gov.br 

Fls.   

Proc.  

Visto     

25 

 

 

 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as 

especificações exigidas neste anexo. 
  , em de de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – 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 26/2022 - 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 - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
(COM FIRMA RECONHECIDA) 

 
 

 
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 26/2022 - 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 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

(COM FIRMA RECONHECIDA) 

 
 
 
 

 
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 Nº 26/2022 - 
ELETRÔNICO, realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos. 

 
 
 
 

  , em de 2022. 
 
 
 
 

 
Representante legal 

 
 

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

(COM FIRMA RECONHECIDA) 

 
 
 
 

 
Eu (nome completo), representante legal da empresa 

  (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO Nº 
26/202 - 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 N°   /  PREGÃO Nº 26/2022 – 
(ELETRÔNICO), 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
EPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO ASFÁTICO CBUQ, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 
 

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 
DE INFREASTRUTURA E PROJETO, o Sr.JOSÉ IVO VILAS BOAS, brasileiro, portador 

da cédula de identidade RG nº 19.77.2736 - SSP/SP e CPF nº 059.050.548-35, 
denominado simplesmente “CONTRATANTE”e de outro lado, a empresa , 
com sede em , à Rua nº , inscrita no CNPJ sob nº , 

Inscrição Estadual nº       , neste ato representada por seu , SR. , 
(qualificação), portador da Cédula de Identidade RG nº , inscrito no CPF sob o nº , 
residente e domiciliado acidade de _, à Rua  , nº , adiante 
designada “CONTRATADA” e perante as testemunhasao final nomeadas e assinadas, 

têm entre sijusta e contratada a prestação de serviçosacimaenunciados, de acordo com o 
Pregão nº 03/2022 - Presencial, consoante do Processo Administrativo nº 004808/2022, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
DO OBJETO: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A "CONTRATADA" obriga-se a executar o Objeto 

constante da Proposta Comercial apresentada no procedimento licitatório PREGÃO Nº 26/2022 - 
PRESENCIAL, do qual foi julgada vencedora, nos termos do Parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, 
com a respective Adjudicação e Homologação pela entidade hierárquica superior, consoante os 

expressos termos contidos no processo administrativo n° 004602/2022 do "CONTRATANTE", e 

consistente na: 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
EPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE 
CONCRETO ASFÁTICO CBUQ, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 

 
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 as  
alterações legais nela introduzidas posteriormente e demais itens do Edital. 
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DO PREÇO: 
CLÁUSULA TERCEIRA - O PREÇO TOTAL GLOBAL ESTIMADO 

para a execução dos services contratados referentes ao item licitado é de R$           , 
( ) estando neles INCLUSOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE- 

OBRA DISPENDIDOS, BEM COMO TODOS OS ENCARGOS E DESPESAS 
NECESSÁRIAS A SUA EXECUÇÃO, CONFORME DESCRITOS NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, sendo: 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FERRAMENTAS PARA GERENCIAMENTO E INOVAÇÃO DE ATIVOS 

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANT. 

ESTIMADA 
UNID. 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
EPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO 
E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO ASFÁTICO CBUQ, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES. 

300,00 TONELADA R$ R$ 

 
DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA QUATRO PAGAMENTO referente aos serviços efetivamente 
solicitados (ferramentas para gerenciamento e inovação de ativos), será realizado em 12 (doze) 
parcelas, e efetuado em até 20 dias da entrega e aprovação dos mesmos por servidor designado 
pela autarquia, juntamente com os documentos que se fizerem necessários estando nele inclusos 
todos os equipamentos e mão-de-obra dispendidos, bem como todos os encargos diretos e 
indiretos bem como todas as despesas necessárias a sua execução, conforme descritos no edital 
e seus anexos. 

 

4.1. O SAAE de Amparo, através do servidor designado terá o prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da comunicação, para aceitar os serviços ou rejeitá-los. 

4.2. Os serviços não aprovados pelo SAAE de Amparo deverão ser refeitos pela 
Contratada, voltando a contar o prazo a partir da data da comunicação pela Contratada do 
término dos referidos serviços; 

4.3. O não aceite pela Contratante, dos serviços prestados pela Contratada em 
hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa vencedora suspenda a prestação dos 
serviços. 

4.4. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 
4.5. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, sera 

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; 

4.6. Caso a Contratada não apresente carta de correção no prazo estipulado, o 

prazo para pagamento sera recontado, a partir da data de sua apresentação, devendo a 
empresa observer os vencimentos constantes no item 12.1; 

4.7. A nota fiscal deverá conter dados para depósito: (Banco, Agência e nº da 

conta corrente). 
4.8. Para as empresas situadas no município de Amparo sera aceita 

somente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; 
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4.9. As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser enviadas, juntamente do arquivo 
com extensão XML, para os e-mails jcbalbino@saaeamparo.sp.gov.br e 
jivboas@saaeamparo.sp.gov.br 

 

4.10. As Notas Fiscais DEVERÃO vir acompanhadas dos seguintes 
documentos: Prova de regularidade geral junto ao INSS (CND), a Prova de Regularidade 
de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS 

(CRF). 
4.12. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções. 

4.13. A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá 
início e encerramento em dias de expediente da Autarquia. 

 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 
CLÁUSULA QUITA - O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) 

MESES, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO podendo ser renovado nos termos 
do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

5.1 – PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO - A disponibilização do acesso ao 
sistema, devidamente configurado para início da implantação, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias 
úteis da data do recebimento da Ordem de Execução, para início dos serviços. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo contratual poderá ser prorrogado nos 
termos do § 1º do Art. 57 da Lei Federal nº 8666/93, a critério do SAAE, desde que a prorrogação 
seja solicitada e fundamentada, por escrito, pela contratada antes do término do mesmo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O regime de execução integral deverá 
seguir obrigatoriamente as disposições do ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA e 
ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL bem como demais previsões editalícias. 

 
DAS OBRIGAÇÕES: 
CLÁUSULA SEXTA – É responsabilidade da "CONTRATANTE": 

 
6.1 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços. 
6.2 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
6.3 Prestar à CONTRATADA, as informações e esclarecimentos pertinentes ao 

desenvolvimento de suas atribuições, que eventualmente sejam solicitados. 

6.4 Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer 
mudança de administração ou do endereço de cobrança, bem como quaisquer falhas  
ocorridas, consideradas de natureza grave. 

6.5 Verificar se os profissionais contratados estão aptos a exercer as funções 
que lhes foram designadas e sempre que houver substituição de pessoal. 

6.6 Garantir o fornecimento das informações necessárias para a 

CONTRATADA desenvolver seus serviços adequadamente. 
6.7 Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da 

CONTRATADA que não mereça confiança ou embarace a fiscalização, ou ainda, que 
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conduza de modo inconveniente ou incompatível o exercício das funções que lhe foram 
atribuídas. 

6.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA pelos serviços prestados, nas 
condições e preços pactuados, à vista da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo 

gestor, depois de constatado o cumprimento de todas as formalidades e exigências do 
contrato. 

 
CLÁUSULA SETIMA – É de responsabilidade da "CONTRATADA": 

 
7.1 A CONTRATADA responde pela garantia de todos os materiais empregados e de 

todosos serviços executados, contra defeitos de fabricação e execução. Baseando-se em 
garantias fornecidas pelos fabricantes, na NBR 15575 e no art. 618 do Código Civil. A fiscalização 
exercida pelo CONTRATANTE não a exime dessas responsabilidades. 

 
7.2 Os serviços devem ser executados de acordo com a programação a ser 

estabelecida, sendo parte integrante dos mesmos: 
7.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal, equipamentos, veículos, 

ferramentas e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços, devendo os 
equipamentos, combustível, veículos e ferramentas estar em perfeitas condições de limpeza, uso 
e manutenção, obrigando-se a CONTRATADA a substituir aqueles que não atenderem às 
exigências. São Eles (no mínimo): 

7.4 Veículo espargidor equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo 
de aquecimento, barra de distribuição com circulação plena dotada de dispositivo para regulagem 
horizontal e vertical, bicos de distribuição calibradores para aspersão em leque, tacômetros, 
manômetros e termômetros de fácil leitura, e para lugares inacessíveis a barra, mangueira de 
operação manual com bico de aspersão em leque; CA Espargidor c/ Tanque 6000 litros. 

7.5 Os equipamentos para espalhamento e acabamento deverão ser Vibro acabadoras 
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos 
requeridos. As vibro acabadoras deverão ser com parafusos sem fim, para colocar a mistura 
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas 
para frente e para trás. As vibro acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos 
para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade; 

7.6 Rolos compressores, pneumáticos e rolo metálico liso, tipo Tandem ou rolo 
vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, deverão ser dotados de dispositivos que 
permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 0,25 a 0,84MPa (35 a 120 psi). O 
equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida,  
enquanto esta se encontra em condições de operacionalidade. 

7.7 O pessoal e os equipamentos mínimos necessários para a execução dos serviços 
estimados deverão ser em quantidade suficiente para atender a quantidade de serviços a serem 
executados. 

7.8 Os veículos/equipamentos deverão atender às normas exigidas pela legislação de 
trânsito. 

7.9 Os serviços deverão obedecer às especificações técnicas, descrição, unidades e 
quantidades constantes na planilha de orçamento e demais requisitos previstos neste Edital e seus 
Anexos. Ainda serão observados, rigorosamente, os princípios básicos de engenharia e as normas 
da ABNT. 

7.10 Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam 
necessárias 

7.11 no decorrer da execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão 
ser feitas mediante prévia aprovação desta AUTARQUI, por escrito. 
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7.12 Os agentes fiscalizadores desta AUTARQUI , poderão impugnar a execução 
dos serviços que infringirem as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, 
obrigandose a CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente 
caso, os agentes fiscalizadores deverão justificar plenamente toda e qualquer medidadessa 
natureza para que a CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem necessárias para 
a regularização dos serviços que venham a ser impugnados. 

7.13 DEMAIS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS, NÃO MENCIONADAS 
ANTERIORMENTE, EM ESPECIAL AS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I). 

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 
CLÁUSULA OITAVA - As despesas com a execução do presente 

instrumento público de contrato, correrão à conta da dotação orçamentária XX.XX.XXXX, ficha 
045. 

 

DAS PENALIDADES: 
CLÁUSULA NONA - 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 da Ordem de Serviço, até o 5º (quinto) dia corrido, 
após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “c” desta cláusula; 

c) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, na 
hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas; 

d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) 
sobre o valor da adjudicação, nos seguintes casos específicos, a critério da Autarquia: 

I) Apresentação de declaração ou documentação falsa; 
II) Não manutenção da Proposta Comercial; 
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. 

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, conseqüentemente, 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. 

ParágrafoTerceiro: As penalidades são independentes e a 
aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis. 

Parágrafo Quarto: Para efeito de aplicação de multas, o valor global 
corresponde ao valor total do contrato. 
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ParágrafoQuinto: 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. 

 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos casos de alteração no Objeto do 
presente instrumento público de contrato, as partes convencionam o aditamento do 

mesmo, conforme o previstono Artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

DO REAJUSTE DE PREÇO: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Durante a vigência do presente 
contrato, os preços ora pactuados não sofrerão nenhum tipo de reajuste financeiro, 
podendo ser reajustado após 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta 

comercial, aplicando-se o IGP-DI/FGV - Índice de Preço – Disponibilidade Interna da 
Função Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo. 

 
DA GARANTIA 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Executado o objeto do presente 

certame, a empresa CONTRATADA, responderá pela solidez e segurança dos serviços prestados, 
durante o prazo de vigência do contrato. 

 

DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O nãocumprimento pela 
"CONTRATADA", de quaisquer das obrigações assumidas com este instrumento particular  
de contrato, salvo motivo de força maior ou casos fortuitos, devidamente caracterizados e 

aceitos pelo "CONTRATANTE", acarretará a rescisão imediata e unilateral do mesmo, 
independentemente de qualquer interpelação judicial ou extra judicial e sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do contrato 

enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou 
regulamentos, nos termos do artigo 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 

 
DO FORO: 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - As partes elegem o Foro da Comarca de 

Amparo, Estado de São Paulo, para qualquer Ação oriunda deste Instrumento Particular de Contrato, 

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

 

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

contrato, assinado pelas partes inicialmente nomeadas e qualificadas, na presença de testemunhas. 
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Amparo, XXX de XXXXde 2022. 
 
 
 
 

Diretor Financeiro SAAE 
 
 
 

P/ CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: TESTEMUNHAS: 
1.   R.G 2.R.G 

 

PROCURADOR SAAE 

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

	EDITAL DE PREGÃO N  26/2022 (ELETRONICO) PROCESSO ADMINISTRATIVO N  004601/2022
	LICITAÇÃO DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS, CONFORME DESPACHO FUNDAMENTADO ACOSTADO NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE DEVIDAMENTE EMITIDO PELA ENTIDADE HIERÁRQUICA SUPERIOR.
	MÉDIA GLOBAL DE MERCADO: R$ 474.378,00
	HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO: 08:30
	Integram este Edital os Anexos:
	III – Modelo de Termo de Credenciamento; IV – Modelo de Declaração de Habilitação;
	VI –Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho; VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
	2. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO
	3. PARTICIPAÇÃO
	4. DO CREDENCIAMENTO.
	5. ESCLARECIMENTOS
	6. DA CONEXÃO COM O SISTEMA
	7. DA PROPOSTA COMERCIAL
	7.1.7.1. ATENÇÃO !!!- QUANDO A MARCA DO PRODUTO IDENTIFICAR O LICITANTE, DEVERÁ USAR OS TERMOS “MARCA PRÓPRIA”. CASO SEJA POSSÍVEL IDENTIFICAR O LICITANTE NESTA ETAPA, VIOLANDO ASSIM A CONDIÇÃO DO SIGILO, A EMPRESA SERÁ DESCLASSIFICADA DO CERTAME.
	8. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
	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, QUANDO MANIFESTADO PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESC...
	10. DO JULGAMENTO
	11. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
	11.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
	11.1.3. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
	11.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	11.1.5. – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
	12 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA
	13 – IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
	14. DA CONTRATAÇÃO
	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 a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta integra este Edi...
	14.13 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADA TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES), A CONTAR DE SUA ASSINATURA, ONDE O FORNECEDOR COMPROMETE-SE A PRESTAR OS SERVIÇOS POR ELA ANUÍDA.
	15.2 – O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS
	15.6. Será aceita somente Nota Fiscal Eletrônica;
	16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
	17. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
	18. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
	19. DA EXECUÇÃO
	19.6 - OS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO, UNIDADES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, BEM COMO DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO...
	19.9 – A Contratada deverá agendar a prestação dos serviços pelo Telefone (19) 3808-8400 – Ramal 277 – GERENCIA DE MANUTENÇÃO, através de servidor designado pela autarquia.
	21 – SANÇÕES
	22 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
	23 – REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
	24 – DISPOSIÇÕES FINAIS
	JULIO CESAR CAMARGO
	ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
	4.1.2. Demarcação da área a ser recuperada
	4.1.3. Corte e remoção do material comprometido
	4.1.4. Limpeza da caixa
	4.1.5. Pintura de Ligação
	4.1.6. Enchimento da caixa
	4.1.7. Compactação da mistura em todos os tipos de reparo
	4.1.8. Acabamento
	4.1.9. Remoção do material excedente
	4.1.10. Procedimentos complementares

	ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
	NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
	ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (COM FIRMA RECONHECIDA)
	ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
	ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
	INSTRUMENTO PUBLICO DE CONTRATO N    /  PREGÃO Nº 26/2022 –
	DO OBJETO:
	DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:
	DO PREÇO:
	DO PAGAMENTO
	4.8. Para as empresas situadas no município de Amparo sera aceita somente Nota Fiscal Eletrônica de Serviços;
	DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
	CLÁUSULA QUITA - O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE)

	DAS OBRIGAÇÕES:
	DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:
	DAS PENALIDADES:
	DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
	DO REAJUSTE DE PREÇO:
	DA GARANTIA

	DA RESCISÃO CONTRATUAL:

