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DE  ÁGUA  E  ESGOTO

EDITAL
LICITAÇÃO / SAE

MENOR PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1400/15 - PROCESSO Nº 47/15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PICADOR/ TRITURADOR DE GALHO

RECIBO

A Empresa _______________________________________________________retirou este
Edital  de  Licitação e  deseja  ser  informada   de  qualquer  alteração  pelo  e-mail:
_______________________________________________________________________

ou pelo fax:______________________________________________________________

Local e Data_______________________________________,  _____/_____/__________

________________________________________________________
(assinatura)

__________________________________________________________
(tradução da assinatura em letra de forma)

OBSERVAÇÃO: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO A(O) PREGOEIRO(A) DA  SAE PELO  e-mail
saeour@uol.com.br pelo fax (14) 3322-1645 para eventuais comunicações aos interessados, quando
necessário.

A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos não se responsabiliza por comunicações à
empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 1400/2015
PROCESSO DE COMPRAS Nº 47/15
LOCAL: Departamento de Administração da SAE na Avenida Altino Arantes n. 369, Centro, Ourinhos/SP.

PREÂMBULO

1.1 – A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE, autarquia pública municipal com
sede nesta cidade de Ourinhos/SP, neste ato representado por seu superintendente o Sr. Haroldo Adilson
Maranho, torna público e faz saber que encontra-se aberto o PREGÃO PRESENCIAL N. 47/2015, tipo
de licitação a de “MENOR PREÇO”, objetivando o FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM
PICADOR/TRITURADOR DE GALHO DE ACORDO COM ANEXO I QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE
EDITAL, que será regida pela Lei Federal nº 10.520  de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 5.231
de 24/02/05, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8666 de 21
de junho de 1993 com alterações posteriores.

1.2 – O INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
contendo um a PROPOSTA DE PREÇOS e o outro a DOCUMENTAÇÃO será às 9h do dia 21 de
setembro 2015 no Departamento de Material e Patrimônio, na sede desta empresa, localizada na
Avenida Altino Arantes nº 369, Centro, Ourinhos/SP.

1.2.1 – A ENTREGA DOS ENVELOPES NA PRÓPRIA SESSÃO DE RECEBIMENTO PODERÁ SER FEITA
ENQUANTO ESTIVER EM CURSO O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES.
FINDO O CREDENCIAMENTO, O PREGOEIRO ANUNCIARÁ QUE O PRAZO PARA RECEBIMENTO
DOS DOIS ENVELOPES EXPIROU E QUE NENHUM OUTRO SERÁ RECEBIDO A PARTIR DAQUELE
MOMENTO.

1.3 – Se decidirem entregar os envelopes no próprio dia da sua abertura, as Proponentes deverão
comparecer na SAE com a necessária antecedência em relação ao prazo indicado no subitem 1.2.1, não
se aceitando justificativas de atraso na entrega das propostas devido a problemas de trânsito ou de
qualquer outra natureza.

2 – OBJETO

2.1 – A presente licitação tem por objetivo contratação de empresa para o fornecimento e instalação de um
triturador picador de galho.

2.2 – O fornecimento deverá ser de acordo com as especificações e condições contidas no Termo de
Referência, o qual faz parte integrante do presente edital e do contrato.

2.3 – Foi orçado o valor de R$ 602.758,00 (Seiscentos e dois mil e setecentos e cinqüenta e oito reais e
setenta e cinco centavos), o valor da presente contratação, o qual fica fixado como limite máximo
admitido pela SAE.

2.4 – O prazo para o fornecimento do equipamento, objeto da presente licitação será de 90 (noventa)
dias contados a partir da assinatura do contrato podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº
8666/93.

3 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e
c) comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Item 7 – DAS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO.

3.2 Não poderão participar da presente licitação o interessado:

a) que esteja sob os efeitos das sanções disciplinadas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº
8666/93, aplicadas por quaisquer dos órgãos ou entes Federais, Estaduais e Municipais de
qualquer dos Poderes;

b) cujos sócios, diretores ou responsáveis técnicos pertençam simultaneamente a mais de uma
empresa licitante;

c) que esteja reunido em consórcio ou coligação;



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – Av. Altino Arantes, 369 – Fone (0**14) 3322-1866 – CEP 19900-000 – Ourinhos – SP
CNPJ 49 131 287/0001-88

SUPERINTENDÊNCIA
DE  ÁGUA  E  ESGOTO

d) que esteja em situação de concordata, falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação

4 – DA VISITA TÉCNICA

4.1 - Os interessados em participar desta licitação deverão efetuar a visita técnica no local onde será
instalado o equipamento, acompanhados pelo preposto do SAE, em data previamente agendada através
do telefone 14 3322 1866 com o Sr. Marcio Alexandre Tavares Rodrigues, onde tomará conhecimento das
condições locais da realização da instalação do equipamento, para elaboração de sua proposta de preço.

4.2 - A visita técnica deverá ser efetuada por profissional devidamente credenciado pela empresa.

4. 3 Para realização da visita, o profissional credenciado deverá apresentar em 02 (duas) vias
a declaração de vistoria, de acordo com o modelo abaixo, a qual deverá ser assinada pelo
preposto do SAE, representante legal da empresa e responsável pela vistoria e deverá fazer
parte do  envelope n.º 1 – Documentos para Habilitação.

Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º........., representante legal da empresa (razão
social), com sede na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º..., DECLARO sob as
penas da Lei que realizamos vistoria técnica no local onde será instalado o Picador/Triturador
de Galho, objeto do Pregão 47/15 – Processo de Compras nº 1400/15, através do
Sr.(a)....................... (qualificação completa)................ com a finalidade de verificação das
condições locais, para avaliação da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessários à realização do objeto da licitação, forma e condições da execução
das instalações, meios de acesso ao local e para a obtenção de quaisquer outros dados
necessários à preparação da nossa proposta.

Por ser a expressão da verdade, assinamos a presente.

Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa, do responsável pela vistoria e
do preposto do SAE

4.4 - É obrigatória a visita técnica ao local das instalações por parte das licitantes, antes da
apresentação de suas propostas. Todas as condições locais devem, então, ser adequadamente
observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os elementos, quantitativos,
que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que não serão
atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento das
condições de trabalho ou de dados do projeto.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1. O proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro por meio de um
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento
licitatório.

5.2 – Por credenciamento entende-se apresentação conjunta dos seguintes documentos, POR FORA, dos
envelopes 1 e 2:

5.2.1. Tratando-se de REPRESENTANTE LEGAL (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), o
credenciamento far-se-á por meio da apresentação do instrumento constitutivo da empresa registrado na
Junta Comercial, no qual estejam expressos os poderes em decorrência de tal investidura;

5.2.2. Tratando-se de PROCURADOR, o credenciamento far-se-á por meio de apresentação de
instrumento público de procuração OU de instrumento particular com firma reconhecida do representante
legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular lances e ofertas, negociar preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os atos pertinentes do certame.

5.2.3 Em se tratando de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo
da empresa na forma estipulada no item 5.2.1.

5.3 - O representante (legal ou procurador) deverá apresentar, juntamente com a documentação acima
referida, documento oficial de identidade, a declaração de que atende plenamente os requisitos de
habilitação (Modelo Anexo 5).

5.4 - Se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar - Certidão da
Condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte –EPP.
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5.4.1. A certidão da condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, para fins do
tratamento diferenciado de que trata a Leio Complementar n. 123/06, deverá ser apresentada, no ato
do credenciamento fora dos envelopes, através de certidão expedida pela Junta Comercial, ou ainda
pela Receita Federal e, sob as penas da lei, deverá estar consignado não estarem nas restrições
estabelecidas nos incisos do § 4º do art. 3º da citada lei complementar.

5.4.2. As licitantes que não apresentarem a certidão mencionada no subitem anterior não poderão
usufruir da prerrogativa e do direito de preferência, de que se trata os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123/20026.

5.5 - Da Participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

5.5.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas
de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço
em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias.

5.5.2. Entende-se por empate aquelas situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço.

5.5.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, o procedimento será da
seguinte forma:

5.5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

5.5.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I
do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.

5.5.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá usar do direito de preferência.

5.5.7. O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o
encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação.

5.5.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.5.9. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.5.10. As microempresas e as 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 esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006.

5.5.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação será exigida
somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua.

5.5.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

5.6 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de
outras Proponentes.

5.7 - Na sessão de processamento do pregão somente será admitido um representante para cada
licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa.
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5.8 - A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou
inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e
responder pelo licitante durante os trabalhos.

5.9 - Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes nº 01 e 02 e
serão retidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e juntados ao processo administrativo.

5.10 - A ausência de apresentação da Declaração de Regularidade, bem como dos envelopes, ensejará a
eliminação da licitante do Pregão.

6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 - Os envelopes 01 – PROPOSTA e 02 – HABILITAÇÃO deverão ser apresentados separadamente,
lacrados, até o dia e horário fixado para sessão pública no pregão no preâmbulo deste edital, contendo
preferencialmente no anverso os seguintes dizeres:

ENVELOPE “1”- PROPOSTA ou ENVELOPE “2” - HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015.
RAZÃO SOCIAL: ...........

6.2 - As ausências dos dizeres não constituirão motivos para desclassificação do licitante que poderá
inserir as informações faltantes.

6.3 - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope 2-HABILITAÇÃO antes do envelope 01-
PROPOSTA, por falta de informação no mesmo, será aquele novamente lacrado sem análise de seu
conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.

6.4 - No ato da entrega dos envelopes acima referidos, o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro, fora
dos envelopes 01 e 02, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo
constante do Anexo 06.

6.5 – Serão aceitas as remessas dos envelopes pelo Correio, desde que entregue na SAE- Ourinhos, até a
data e hora estipuladas no preâmbulo deste edital. Neste caso, os envelopes e a declaração da qual
dispõe o subitem 6.4, deste edital deverá estar dentro de um terceiro envelope, postado para o seguinte
endereço e identificação: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, Av. Dr. Altino Arantes, nº 369
– Centro – Ourinhos – SP, CEP 19900-031. Contudo, a ausência de representante devidamente
credenciado na sessão de abertura dos envelopes e julgamento, acarretará no impedimento do licitante
participar da fase de lances e de exercer o direito de recurso.

6.6 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e
ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se procuração.
Para expressão do preço, serão admitidas somente duas casas decimais.

6.7 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação
pelo Pregoeiro ou membro da equipe de apoio.

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 "PROPOSTA DE PREÇOS"

7.1 A proposta deverá ser elaborada em impresso (Proposta de Preços), sem rasura, devidamente
assinado pelo representante da licitante, devendo conter:

7.1.1 – Descrição clara do objeto ofertado, na forma prevista no Anexo I, incluindo planilha quantitativa
e financeira detalhada.

7.1.1.1 – Catálogo Técnico do equipamento ofertado.

7.1.2 – Valores unitários e totais, expressos em reais com até duas casas decimais, incluindo
todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive materiais, mão de obra,
máquinas, frete, seguros, projetos, memoriais, gabaritos e tudo que for necessário para
execução do fosso a ser confeccionado pela SAE, etc..

7.1.3 – Condições e prazo de garantia do equipamento e dos serviços executados.
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7.1.4 – Indicar o prazo para execução do serviço objeto desta licitação que não poderá ser
superior a 90 (noventa) dias.

7.1.5 – Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
contados da data de encerramento da licitação;

7.1.6 – Condições de pagamento: 70% (setenta por cento) do valor total da proposta até 05 (cinco) após
entrega dos equipamentos e 30% (trinta por cento) após starter do equipamento na obra;

7.1.7 – A licitante deverá informar na proposta, os seguintes dados: Nome do representante que
irá assinar o contrato, nº do CPF. Nº do RG, Estado Civil, profissão e endereço residencial, bem como,
nome e nº do banco, nº da conta corrente em nome da empresa, onde deverão ser creditados os
pagamentos caso a licitante seja vencedora.

7.2 Nos valores que forem propostos serão consideradas as seguintes regras:

a) quanto à fração relativa aos centavos, apenas os numerais correspondentes às duas primeiras casas
decimais que se seguirem à vírgula, sem qualquer tipo de arredondamento;

b) discrepância entre os valores expressos em numerais e por extenso, valem estes últimos;
c) discrepância entre o valor unitário e o global, vale apenas o primeiro.

7.3 Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de:

a) soma e/ou multiplicação;
b) falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião

de abertura dos envelopes de “propostas de preços” com poderes para esse fim; e
c) a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados constantes dos

documentos apresentados dentro do envelope de “documentos para habilitação”.

7.4 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo
permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente.

7.5 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às
cláusulas e condições do presente edital.

7.6 – Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada
válida por 60 (sessenta) dias independente de qualquer outra manifestação

8 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N. 2 "DOCUMENTAÇÃO"

8.1 – O envelope nº 2 “Documentação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, relativos a:

8.1.1 Habilitação Jurídica:

a) Inscrição comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria do exercício;

d) 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 exigir.

8.1.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas “a” e “d” deste subitem 8.1.1 não precisarão
constar do Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para credenciamento.

8.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista.

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e ou Municipal, se houver, relativo a sede
da Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de
Débitos relativa Tributos Federais e à Dívida Ativa da União).

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Tributo estadual – apenas
ICM/ICMS do domicilio da licitante).

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (certidão Negativa de Débitos Municipais) do
domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma de Lei, através da apresentação de
certidão(ões) contendo a quitação com todos os tributos MOBILIARIOS.

f) Prova de situação regular, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovado por
meio do Certificado de Regularidade do F.G.T.S - C.R.F.

g) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, comprovada por
meio da Certidão Negativa de Débito.

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa.

8.1.2.1 Caso a empresa esteja dispensada do recolhimento de alguns dos tributos mencionados nesta
cláusula, deverá apresentar “declaração fundamentada” neste sentido.

8.1.2.2 - Caso algum documento (certidão) expedida pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, seja POSITIVA, reserva-se a si o direito de só aceitá-la se a mesma contiver
expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional

8.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para o recebimento da
proposta da presente licitação.

b) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei (Lei 6.404/1976, 11.638/2007 e 11.941/2009) e, quando
se tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa oficial, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição ou balanços provisórios.

c) Demonstrativo dos índices econômico-financeiros, devidamente extraídos do balanço referido
no subitem anterior, considerando-se o quociente de liquidez corrente para avaliar a situação
financeira da licitante, que será apurado através da seguinte fórmula:

a) Índice de Liquidez Geral > ou = 1,0, onde:
I.L.G. = (AC + RLP) / (PC + ELP)
b) Grau de Endividamento < ou = 0,4, onde:
G.E. = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)

Sendo:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AP = Ativo Permanente

d) Comprovação do valor do patrimônio liquido até a data fixada para a apresentação da
documentação no presente edital, equivalente a 10% (dez por cento) do valor máximo orçado, ou
seja R$ 60.275,80 (sessenta mil e duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

8.1.4 – Qualificação Técnica

a) Certidão de Registro e Quitação da licitante bem como do Responsável Técnico junto a
entidade profissional quer fiscalize a atividade da categoria envolvida com o objeto da
licitação;
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b) Apresentação de atestado de desempenho, não evidenciando nada que desabone a
empresa licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento e montagem de complexidade tecnológica ou operacional similares com o
objeto da presente licitação, emitido em favor da empresa e/ou do responsável técnico pela
execução da obra/serviços, contendo necessariamente as informações abaixo:

- Objeto do Contrato,
- Nome do Profissional(is) responsável(is) pela(s) obra(s) ou serviço(s);
- Local da obra ou serviço;
- Período de  execução;
-

c) Declaração de que a empresa disponibilizará todo o ferramental, equipamentos, máquinas e
veículos necessários à perfeita execução das obras e que se responsabilizará pela substituição
dos mesmos no caso de serem julgados inadequados pelo SAE.

d) Declaração de visita técnica firmada pelo representante legal da licitante, pelo responsável
pela visita e por preposto do SAE, demonstrando que tomou conhecimento de todas as
condições e particularidades do local onde as obras serão executadas e de todas as
informações necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da licitação (modelo item
4.3 do edital)

8.1.5 - Outras Comprovações:

a) Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi
declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com
a Administração e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos superveniente.

b) Declaração da licitante, sob as penas da Lei, nos termos do modelo indicado por meio do Decreto
Federal nº 4.358/02 e reproduzido no anexo IV deste edital, para fins de atendimento ao disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Caso a licitante empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá declarar também, tal situação.

a) Declaração expressa de que a licitante concorda com todas as exigências e especificações contidas
neste Pregão.

8.2. Disposições Gerais da Habilitação

8.2.1 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso
informatizado via internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data de
encerramento da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos.

8.2.1.1 – A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por
qualquer processo de reprodução, autenticada por cartório competente.

8.2.1.2 – As autenticações também poderão ser feitas pelo Pregoeiro ou membro da equipe de
apoio, nos termos do artigo 32 da Lei 8666/93, no ato da abertura do envelope respectivo, desde
que as referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos
devolvidos, após autenticação requerida, ao representante legal presente.

9 - SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO

9.1 – Aberta a sessão pública do Pregão, o pregoeiro realizará o Credenciamento, e, no horário
estabelecido abrirá os envelopes nº 01 (Proposta de Preços), verificando sua conformidade com as
exigências do presente Edital

9.2 – Será classificado para a fase de lance verbal e sucessivo, o autor da proposta contendo o menor
preço e os autores das propostas que apresentarem valores até 10% superiores, relativamente, à de
menor preço.

9.3 – Não havendo 03 (três) propostas nas condições previstas anteriormente, serão chamados a
participar dos lances verbais e sucessivos os autores das melhores propostas, quaisquer que sejam os
valores oferecidos, até o máximo de 03 (três).
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9.4 – Os lances verbais e sucessivos serão iniciados pelo autor da proposta com maior preço dentre
aqueles aptos a oferecer propostas e assim, sucessivamente, em ordem decrescente, até a proclamação
do vencedor.

9.5 – Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais
apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de oferta
dos lances.

9.5.1 – Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o objeto em
questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio.

9.6 - Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento em que for conferida a
palavra ao representante da licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida disputa para
toda a ordem de classificação estabelecida pelo pregoeiro.

9.7 - É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante.

9.8 – Não será admitida a desistência de lance efetivado, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades previstas na legislação vigente.

9.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão
da licitante da etapa de competição para do objeto e na consideração do ultimo preço apresentado, para
efeito da ordenação das propostas.

9.10 - Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente
com a licitante para que seja obtido o melhor preço.

9.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes
deixarem de apresentar novos lances.

9.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas, em ordem crescente, o pregoeiro verificará:

9.12.1 – A aceitabilidade da proposta de menor preço comparando-a com os valores consignados em
planilha de acompanhamento de preços;

9.12.2 – O atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas no Edital e seus
Anexos, bem como as demais condições estabelecidas.

9.13 - Se a oferta não for aceitável por apresentar preços excessivos, o pregoeiro poderá negociar com a
licitante vencedora, com vistas a obter um melhor preço.

9.14 – Serão desclassificadas as propostas que:

9.14.1 – Não atenderam às exigências relativas ao ato convocatório.

9.14.2- Forem omissas, as que se apresentarem incompletas ou não informarem as características do
objeto cotado, impedindo sua identificação.

9.15 - Encerrada a fase competitiva do pregão e ordenadas às propostas, imediatamente será aberto pelo
Pregoeiro o Envelope nº 02 (documentos de Habilitação) da licitante vencedora.

9.16- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista
imediata dos autos.
9.16.1 – A falta da manifestação imediata e motivada prevista no subitem 9.16, importará, a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

9.17 – Da sessão publica do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros o
registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de
classificação, da análise da documentação, exigida para a habilitação e as licitantes com intenção de
recorrer, sendo os motivos registrados em ata.

9.18 – A ata circunstanciada deverá ser assinada pelo pregoeiro e por todos os prepostos das licitantes
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presentes, através dos interessados ou representantes credenciados.

9.19 – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo
excepcional assim caracterizado pelo pregoeiro.

9.20 – Verificando-se o adiamento da sessão publica do pregão, o pregoeiro determinará nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

9.21 – O pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência
administrativa para o bom andamento dos trabalhos.

10.  DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

10.1 – Para julgamento e classificação das propostas será a adotado o critério de MENOR PREÇO
GLOBAL, observados os prazos, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital, os
preços deverão expressos em real (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

10.2 – Encerrada a sessão de disputa, não serão aceitas propostas com preços superiores aos preços ao
estimado para execução da obra, sendo a empresa desclassificada.

10.3 – No julgamento das propostas, a SAE se reserva o direito de solicitar esclarecimentos considerados
pertinentes.

10.4 – No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substancia das propostas, dos documentos a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, atribuindo-lhes validade eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.5 – Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital nem preços ou
vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes.

10.6 – Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos encargos,
exceto quando comprovado conforme disposto no artigo 44, parágrafo 3º, da Lei 8666/93.

10.7 – As propostas serão conferidas pela SAE para determinar erros aritméticos nas operações. Os erros
serão corrigidos da seguinte forma:

a) Quando houver discrepância entre os valores expressos numericamente e os indicados por
extenso, prevalecerão os indicados por extenso;

b) Quando houver discrepância entre os valores unitários e os totais, resultante de erros de
multiplicação de quantidade por valores unitários, prevalecerão os preços unitários, sendo o
valor total corrigido.

10.8 - Será considerado vencedora da licitação a proponente que apresentar a proposta de acordo com
as condições do Edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL após a classificação, realização de lances e
Habilitação.

10.9 – Nos termos do art. 44 e 45 da Le Complementar 123/06, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. O critério
de desempate corresponde àquelas situações em que a proposta ou os lances apresentados pelas ME ou
EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada após a
disputa.

10.10 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.

10.11 – Quando constatado pelo pregoeiro preços inexeqüíveis, será requisitado à licitante, no prazo de
05 (cinco) dias corridos, a apresentação de planilha e/ou documentos que comprove os custos dos
insumos utilizados.

10.12 – Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1 – Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal.
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11.2 – O prazo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão publica. No citado prazo, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do
pregão.

11.3 – Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a impugnação.

11.4 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida nova data para realização do
certame.

12 - DOS RECURSOS

12.1- Declarado o vencedor do presente PREGÃO, qualquer proponente poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões em
ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, ficando
os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentar contra razões em igual prazo, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.1.1 Os recursos e contra-razões de recursos deverão ser apresentados ao pregoeiro para registro e
protocolo no mesmo endereço citado no preâmbulo deste edital durante os dias úteis (9:00 às 17:00
horas);

12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

12.3 - Os recursos contra a decisão do pregoeiro terão efeito suspensivo nas hipóteses em que tratar de
habilitação ou inabilitação da licitante e de julgamento das propostas, podendo a autoridade competente,
motivadamente, atribuir eficácia suspensiva nos demais casos;

12.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

12.5 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados
através de comunicação via fax.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 - O resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da SAE, para
fins de homologação;

13.2 - Caberá à vencedora da licitação a prestação dos serviços, objeto desta licitação, na forma prevista
neste edital, na sua proposta e na minuta de contrato em anexo.

14 - DO CONTRATO E DA SUA EXECUÇÃO

14.1 - A SAE convocará a vencedora da licitação para assinar o contrato dentro do prazo 05 (cinco) dias,
sob pena de decair do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas na Minuta de Contrato;

14.5.1 - Se a vencedora da licitação não assinar o contrato no prazo estabelecido, a SAE
poderá convocar a licitante remanescente, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação.

14.2 – O contratado deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato antes da
assinatura do CONTRATO. Poderá o contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança-bancária.

14.2.1 – A garantia supra mencionada será liberado ou restituído após a execução do contrato, o que se
comprovará por meio do competente termo de recebimento de obra emitido pela Divisão de Projetos e
Fiscalização.

14.3 – A fabricação do equipamento terá inicio no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
recebimento da Ordem de Serviços, emitida pela Divisão de Projetos e Fiscalização, e deverá ser
concluída no prazo máximo de 90 (noventa) dias, podendo os referidos prazos serem prorrogados,
primeiro, por razões de interesse público devidamente justificado, ou, segundo, por acordo entre as
partes, apenas nos casos em que haja fundamentação técnica e operacional devidamente justificadas,
quando também for do interesse da administração.
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14.3.1 – Compete a Licitante contratada a fornecimento  das peças gráficas e contextuais, como projeto
estrutural, de formas, armadura, memoriais, recomendações, gabaritos e tudo que for necessário para
perfeita execução do fosso a ser confeccionado pela SAE ou a terceiros delegados pela SAE.

14.4 – A fiscalização da execução do contrato da presente licitação caberá a Divisão de Projetos e
Fiscalização ou servidor por ele formalmente designado, observando-se sempre as regras estabelecidas
neste edital, seus anexos e Contrato.

14.5 – A licitante deverá a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos todos os documentos
pertinentes à execução da obra/serviços, em especial:

a) Anotação de responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia relativa a
fabricação do equipamento e outra ART relativa a montagem.

14.6 – A SAE reserva-se o direito de rejeitar, em todo ou em parte, o equipamento e a montagem em
desacordo com o contrato, ou que não atendam as especificações constantes do Edital ou proposta
comercial, ou ainda não atendam as normas técnicas aplicáveis a espécie, cabendo a licitante contratada
a reparação imediata dos serviços, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem
prejuízos a outras penalidades aplicáveis.

14.7 – A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades, por vícios que venham a ser observado
após o recebimento da obra/serviço, nos termos do Código Civil e da legislação aplicável à espécie,
observadas as disposições do Edital.

14.8 – Será de responsabilidade da licitante contratada as despesas com manutenção de todos os
equipamentos por ventura utilizados na execução do objeto e outras decorrentes da execução do
contrato.

14.9 – A licitante deverá manter durante a vigência do contrato decorrente da presente licitação, as
condições de habilitação prevista neste edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão contratual, devendo
comprová-los sempre que solicitado pela Administração.

14.10 – Após conclusão dos serviços contratados em decorrência desta licitação, a Administração
Municipal, através da Comissão de Vistoria ou Servidor designado para este fim, emitira termo de
recebimento provisório com validade para 90 (noventa) dias, cabendo a licitante Contratada a
responsabilidade pelos vícios que por ventura possam ser detectados, arcando com o ônus decorrente.

14.11 – Durante a execução do contrato, a licitante contratada deverá manter toda a documentação a ele
pertinente devidamente atualizada, devendo apresentá-la sempre que solicitada.

15 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 - O contrato decorrente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses após sua assinatura,
podendo ser prorrogado por razões de interesse público, devidamente justificadas, ou por acordo entre as
partes, de modo estrito, também fundamentado em fatos devidamente justificados, e se assim for do
interesse da administração, aditado até o limite de 25% vinte e cinco por cento, ou ainda rescindido nos
termos da Lei nº 8666/93.

16 – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO

16.1 - Pelo fiel e integral cumprimento das obrigações contratuais referentes aos serviços
efetivamente prestados e aceitos, a SAE pagará à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no
item 7 subitem 7.1.6.

16.3 – Para que se dê inicio ao procedimento de pagamento, o contratado deverá entregar a SAE os
seguintes documentos:

a) Nota fiscal/fatura referente à parcela liberada
b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
c) Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) CND;
d) Cópia autenticada da matrícula do CEI – Cadastro Específico Individual da obra junto ao Instituto

Nacional de Seguridade Social – INSS (a ser juntada uma única vez quando da solicitação de
pagamento da 1a. parcela) quando for o caso.
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16.4 - O pagamento referente à obra será efetuado pela Tesouraria da Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, ou através de Deposito Bancário em conta corrente da Contratada. No caso de
parcela relativa à ultima fase, o pagamento só será efetuado após o Recebimento Provisório.

16.5 – O pagamento à Contratada será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota
fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios dos
recolhimentos das contribuições sociais.

16.6 – A seu critério a Contratante poderá utilizar valores devidos a Contratante, relativos ao preço
contratual, para cobrir eventuais dívidas da mesma para com a Contratante, decorrentes de imposição de
multa por violação de cláusula do Contrato.

16.7 – Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as
alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação, conforme previsto na legislação em vigor.

16.8 – Os serviços contratados terão seus preços reajustados com base no artigo 65 da Lei 8.666/93,
com suas alterações posteriores, observando-se que é nula de pleno direito qualquer estipulação de
reajuste ou correção monetária com periodicidade inferior a um ano.

17 - DAS RESPONSABILIDADES DA SAE

17.1 - Para consecução dos objetivos previstos neste edital, o CONTRATANTE, além das obrigações
definidas em outras cláusulas do presente instrumento, ou estabelecidas em lei, se obriga a:

I. Pagar a CONTRATADA pelos serviços prestados, nas condições pactuadas no presente contrato;

II. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato;

III. Receber, conferir e atestar os laudos emitidos bem como as Faturas/Notas Fiscais de cobrança
emitida pela CONTRATADA;

18 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

18.1 Para o fornecimento dos serviços previstos neste edital e anexo, a CONTRATADA, além das
obrigações definidas em outras Cláusulas do presente instrumento, ou estabelecidas em lei, se obriga a:

I – Responder pela qualidade e quantidade dos serviços prestados;

II – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do
Contrato;

III – Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados;

18.2 – A CONTRATADA fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do
Contrato, conforme disposto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 8666/93.

19 - DAS PENALIDADES

19.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de
contratado, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades, além das
previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10520/2002:

a. Não celebrar o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo lance ofertado;

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 02 anos e multas de 10%
sobre o valor do ultimo lance ofertado;

c. Ensejar o retardamento da execução do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo lance
ofertado;

d. Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;

e. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do
ultimo lance ofertado;
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f. Executar o contrato com irregularidades passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: Advertência;

g. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de multa de 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será considerada inexecução
contratual;

h. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
adimplido do contrato.

i. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

j. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

k. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo
lance ofertado.

19.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da empresa, quando for o caso.

19.3 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

20 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1 - Os recursos para pagamento do objeto deste edital são provenientes dos recursos próprios da SAE
e correrão por conta da dotação, consignadas nos orçamentos vigentes sob os títulos:

03 – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
03.05 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA
03.05.01 – DIRETORIA.
4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 – Antes da elaboração das propostas os interessados deverão analisar todos os elementos que
compõem o presente edital. No caso de eventuais dúvidas, poderão requerer através do e-mail
saeour@uol.com.br, os esclarecimentos necessários até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para
abertura da sessão publica, os quais serão decididos pelo Pregoeiro no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

21.2 A participação na presente licitação implica a concordância, por parte do proponente, com todos os
termos e condições deste edital;

21.3 – É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

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

21.5 De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata circunstanciada dos
trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas pelos
representantes legais presentes.

21.5.1 - As recusas e a impossibilidade de assinatura devem ser registradas expressamente na
própria ata.

21.6 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes legais presentes.
21.7 - O comunicado de abertura de Licitação, bem como resultado do presente certame será divulgado
através de publicação no Diário Oficial do Município de Ourinhos.

21.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição
para retirada na Divisão de Material e Patrimônio da SAE, sito à Avenida Altino Arantes nº 369 - Centro -
Ourinhos - São Paulo, após a celebração do contrato.

21.9 – Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro a luz da legislação pertinente.
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21.10 – Não será exigida prestação de garantia para as contratações resultantes desta licitação.

21.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário;

21.11.1 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente na
autarquia.

21.12 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o
local da realização do certame.

21.13 – Constituem ainda anexos deste edital:
Anexo 1 – Memorial Descritivo;

Anexo 2 – Modelo de proposta;

Anexo 3 – Modelo de declaração do menor;

Anexo 4 – Modelo de credenciamento;

Anexo 5– Modelo de declaração de cumprimentos dos requisitos de habilitação;

Anexo 6 – Minuta do instrumento particular de Contrato.

Ourinhos, 03 de setembro de 2015.

Regina Célia Bertho
Chefe Divisão de Material e Patrimônio
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA LICITAÇÃO:

No presente Termo de Referência tem por finalidade descrever as especificações e condições de
fornecimento e montagem de um equipamento picador/triturador de madeira de acordo com as
especificações constantes deste Termo de Referência.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

O processo licitatório para aquisição dos bens descritos neste Termo de Referência obedecerá ao disposto
na Lei nº 10520 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 5.231 de 24/02/05, aplicando subsidiariamente, no
que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações
posteriores, bem como as demais legislações aplicáveis à espécie.

3 DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em 02 parcelas, sendo a 1º parcela: 70% do valor contratado até 05 (cinco
dias após entrega do equipamento e 2º parcela: 30% após starter do equipamento na obra.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES

 Picador de Tambor
Máquina de picar resíduos em construção robusta de chapa de aço carbono soldadas pelo processo MIG,
estas travadas por perfis de aço, preparada para serviços leves e pesados (troncos, galhos, destopos,
costaneiras, cascas, etc). A fixação da máquina se dará através de estrutura metálica para fixação
diretamente em concreto ou aparafusamento em dormentes.

O Rotor (rotação mínima de 640rpm – diâmetro mínimo de 900mm) deverá possuir construção robusta
em chapas de aço carbono soldada pelo processo MIG, montadas no eixo através de solda especial
através de  bumerangues laterais (lateral do rotor), possuindo também saída de cavaco em material
especial que prolonga este item do rotor. Este será tracionado por polias (motora e movida) e correias
trapezoidais do tipo “C”.

Os Mancais fabricados pelo processo de fundição em aço fundido e serão fixados nas laterais do picador
para sustentar o rotor através de rolamentos auto-compensadores de rolos, este é travado por buchas de
fixação com porca e trava.

A peneira separadora de cavaco será fabricada com perfis de aço calandrados, soldados pelo processo
MIG e deverá possuir malha selecionadora com 49 cm2 (7x7).

A máquina possuirá no mínimo 04 facas, que será fabricada em aço especial certificado, passando pelo
processo de têmpera, modificando a estrutura do material. Sua fixação do rotor se dará através de
grampos e parafusos, altamente resistentes.

A contra-faca será confeccionada em aço especial certificado, usinado e temperado. Será fixada em
suportes robustos e reguláveis

Os Rolos tracionadores de material serão fabricados com perfis de aço e dentes de ferro fundido.

A Calha de alimentação será formada por uma calha de aço carbono e correia transportadora de no
mínimo quatro lonas. A calha formada por chapas de aço SAE 1020 com espessura de 4mm. A correia
será confeccionada em nylon e 4 lonas. Estes são ser tracionados por motorredutores da própria
máquina.

A tração do material será feita através do sistema de Motorredutores com motores trifásicos 220/380v de
no mínimo 3 cv cada, 6 pólos, 60Hz em alto rendimento. Devendo o item possuir sistema anti shock, que
evita tranco nos rolos.

O Painel Elétrico de Comando de força deverá conter fusíveis para proteção para o motor principal e para
os motores de rotação, relé de sobrecarga e de falta de fase, chaves de segurança para desligamento de
todo circuito.

Itens complementares:

- 01 Motor elétrico de 200 CV – 400cv, IV pólos,  1750 RPM “Alto Rendimento”.
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- 01 Painel Elétrico 200 CV Comando de Força.

- 02 Polia Magnética.

- 02 Detectores de Metais.

- 01 Afiador de Facas Automático

- 02 Jogos de facas sobressalentes.

 Esteira Transportadora de Saída do Picador (15 metros)

Esteira transportadora em chapa 1020 com aba lateral para facilitar a alimentação, transmissão por
motoredutor através de corrente e engrenagens, com tambores e eixos em aço trefilado (1 motriz e 1
movido), correias com no mínimo 03 lonas e esticador.

 Frete e Montagem – Startup

Transporte do Picador de Madeiras, Esteira Transportadora e dos demais itens descritos acima da fábrica
do fornecedor ao local indicado na cidade de Ourinhos – SP. Incluso todos os transportes especializados.

Montagem – startup, incluso contratação e deslocamento no período necessário a completa montagem,
de engenheiros, técnicos eletricistas, técnicos mecânicos e técnico de segurança de trabalho, bem como a
locação de equipamentos pesados, uso de munck adequado ao peso da máquina e custos de estadia e
viagens da equipe, custos com materiais empregados na execução do serviço, maçarico, solda, prensa,
munck, etc).

Não fazem parte as obras de alvenaria e obras civis.

 Entrega Técnica

A entrega técnica (start-up) será acompanhado por técnicos da contratada que deverá oferecer o
primeiro treinamento para os funcionários designados pela contratante.

Toda a averiguação, alinhamento, calibração, teste de campo, teste pré-operacionais, adequações
necessárias e outros procedimentos serão realizados nessa fase, respeitando uma relação de checagem e
operação.

 Manual de Instalação, Operação e Manutenção

Junto com o equipamento a empresa deverá fornecer manual para que haja melhor utilização do produto.

 Dados Elétricos

Os comandos elétricos serão feitos para atender as necessidades e deverá ser acompanhado de esquema
elétrico.

 Garantia

O fornecedor deverá dar garantia de no mínimo 06 (seis) meses para todos dos equipamentos.

6– CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇAO:

6.1 O equipamento objeto desta licitação devera ser novo, de primeiro uso, com garantia de fábrica e
deverá ser entregue no prazo máximo de 90 (noventa) dias após recebimento da Autorização do
Fornecimento.

6.2 Da Montagem e Instalação do Equipamento
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Instalações da Obra
A contratada é obrigada a manter por, conta própria, as instalações da local em perfeita

condições de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou
no contrato.

No local, a colocação de placas, seja da contratada, subcontratada  ou  fornecedores,  deve  ser
submetida  à  autorização  prévia  da SAE, principalmente quanto à localização das mesmas.

O entulho e outros materiais resultantes da obra ou instalações devem ser removidos pela
contratada imediatamente ou durante o andamento dos trabalhos. A sua destinação final deve obedecer
a legislação ambiental vigente. No caso  de  reaproveitamento dos referidos materiais, a contratada fica
obrigada a transportá-los para o depósito ou locais indicados.

Concluídos os serviços e antes da emissão do Termo de Recebimento, a contratada deve remover
do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra para local adequado.

Segurança, saúde e meio ambiente do Trabalho
Aspectos Gerais

A contratada deve observar a legislação brasileira sobre segurança e higiene do trabalho, bem como as
normas e instruções de segurança da SAE. A contratada é obrigada a manter os trabalhadores
uniformizados, de maneira a se identificar facilmente o nome da empresa contratada.

A contratada será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízos causados a pessoas e
propriedades em decorrência dos trabalhos de execução de obras e instalações pelas quais responda,
correndo às suas expensas sem responsabilidade ou ônus algum para a SAE, o ressarcimento ou
indenização que tais danos ou prejuízos possam motivar.  A execução dos serviços devem ser
plenamente protegida contra o risco de acidentes com o pessoal próprio e com terceiros.

Observados os prazos e condições que a lei estipula a aceitação definitiva das obras e instalações
não acarreta, de modo algum, a exoneração da contratada e seus técnicos da responsabilidade civil e
técnica por futuros eventos decorrentes e relacionados à execução dos serviços recebidos. A SAE ficará
isenta de quaisquer ônus, participação ou responsabilidade direta ou indireta, por danos e prejuízos à
vida ou patrimônio público causados por defeitos, falhas, deficiência ou impropriedades de ordem técnica
verificados nas obras e instalações contratadas e/ou subcontratadas.

Devem ser protegidas todas as propriedades públicas e privadas contra qualquer perigo devido
aos serviços, não devendo ser interrompido o funcionamento de qualquer serviço de utilidade pública.
Para  isso  devem  ser  aplicados  todos  os  esforços e  meios  disponíveis, visando garantir a  plena
integridade das instalações relacionadas a tais serviços. Os danos causados as propriedades públicas ou
privadas, devido à imperfeição ou descuido na execução, devem ser reparados no menor prazo possível.

Durante o andamento das obras, a contratada deve manter o local de trabalho livre de
obstáculos, detritos e tudo o que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as normas de medicina,
segurança e meio ambiente do trabalho.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a contratada continuará responsável
pela manutenção de todo  o  material  existente  no local  e  pela  segurança do  canteiro  de  obra
contra acidentes, tanto com veículos como com pessoas.
Fora do expediente da obra ou durante a eventual suspensão desta, serão da contratada todas as
obrigações e responsabilidades no que concerne:
a) ao armazenamento e proteção dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;
b) à segurança contra acidentes;
c) à proteção das obras executadas, das instalações e do canteiro de obras.

Equipamentos de proteção individual - EPI
Os empregados devem dispor de todos os dispositivos de uso pessoal destinados à sua proteção

física, devendo ser cumprido o disposto na Norma Regulamentadora NR 6 - Equipamentos de Proteção
Individual, da Portaria nº 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e demais condições
preestabelecidas no edital e/ou contrato.

A contratada é obrigada a fornecer os EPI necessários e adequados ao risco da atividade e em
perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo aceitos apenas aqueles homologados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

Medidas de Proteção Coletiva
A contratada deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas a

eliminar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física dos empregados, de terceiros e
do meio ambiente, estando a  obra  ou  serviço  em  andamento  ou  não,  em conformidade com  as
Normas Regulamentadoras de n.º 10, 12, 18, 23 e 26 e da Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e suas
alterações, que regulamentou a Lei n.º 6514, de 22/12/77.

Prevenção e combate a incêndio
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É obrigatória, por parte da contratada, a adoção de medidas que atendam de forma eficaz as
necessidades de prevenção e combate a incêndio, para os diversos setores, atividades, máquinas e
equipamentos presentes no canteiro de obra ou frente de trabalho.
Sinalização

Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, canteiro de
obras, frente de trabalho, local de serviço, dependências da SAE e outros, que ofereçam possibilidade de
risco a terceiros e empregados, devem ser providas de sinalização e isolamentos através de barreiras,
tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de advertência, cones, bandeiras, fitas zebradas,
sinalização luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de trabalho.

No canteiro de obras, para prevenção de acidentes, os  equipamentos de delimitação de áreas e
advertência contra perigo devem ser pintados de acordo com as recomendações da NBR 7195.

Ferramentas
As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das

defeituosas, danificadas ou improvisadas. Os trabalhadores deverão ser instruídos e treinados, para
utilização segura e adequada das ferramentas. As ferramentas manuais não deverão ser abandonadas
sobre passagens, escadas,  andaimes  e  superfícies de  trabalho,  devendo ser  guardadas em  locais
apropriados.

Prevenção e combate a incêndios
É obrigatória a existência de meios de combate a incêndios nas dependências da obra.

Fiscalização
Os técnicos de segurança do trabalho, membros da CIPA, monitores e fiscais de obras

pertencentes ao quadro da SAE estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços,
sempre que forem constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no
uso de Equipamento de Proteção Individual.

MATERIAL E EQUIPAMENTO

Aspectos Gerais
A contratada deverá dispor na obra:  equipamentos, ferramentas auxiliares, acessórios e todos os

materiais necessários, em quantidade e capacidade suficientes para o bom andamento da obra.
Todos os materiais estão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra será fornecida

pela contratada e deve ser representativa do material a ser aplicado.

Material e Equipamento fornecido pela contratada
Estão inclusos o fornecimento de materiais e equipamentos pela contratada, estes, além de

estarem em conformidade com as normas correlatas e atenderem às especificações técnicas, devem
estar homologados na SAE. A proposta de fornecimento de material ou equipamento será aprovada pela
SAE que posteriormente fará, a seu critério, a inspeção no local de fabricação ou quando do recebimento.

Armazenamento
Os materiais empregados nas construções deverão ser arrumados de modo a não prejudicar o

trânsito de pessoas.
As pilhas de material, a granel, em sacos, caixas ou outro recipientes, deverão ter forma e altura

que garantam sua estabilidade.

Execução do Trabalho

Aspectos gerais
Os serviços a serem executados deverão obedecer, no geral, o projeto e suas alterações, relação

quantitativa dos serviços, além do exposto nas especificações e normas brasileiras. A contratada deve
executar os serviços empregando mão de obra habilitada, técnica e materiais rigorosamente enquadrados
nas especificações estabelecidas.
Correrão à expensas da contratada e sem direito a qualquer indenização ou prazo, a correção e
reconstituição de qualquer serviço ou instalação realizada inadequadamente, como ainda, se for o caso, a
substituição de material inadequado ou de má qualidade.

Andamento do serviço
A SAE tem pleno direito e autoridade para suspender unilateralmente os serviços por meio que

julgar conveniente, quando forem suscitados motivos técnicos, de segurança e outros que justifiquem tal
procedimento.

A suspensão dos serviços será pelo tempo que a SAE julgar conveniente e somente com sua
autorização poderão ser reiniciados, sem prejuízos e nem acréscimo de despesas à SAE.
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A contratada não poderá executar nenhum serviço sem a autorização prévia da SAE, salvo os de
emergência, necessários a estabilidade ou segurança da obra, de edificações vizinhas, do pessoal nela
envolvido, do público, do funcionamento normal dos serviços públicos considerados essenciais. Tais
serviços   somente   serão   aceitos   como   de   emergência   se   assim   forem   caracterizados
posteriormente pela SAE

Equipamento e ferramenta
A contratada é obrigada a colocar no canteiro da obra o equipamento mínimo previsto no Edital

de Licitação, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a SAE. Nos casos de se constatar que, para
o cumprimento do cronograma, há necessidade de equipamentos adicionais, a contratada será obrigada a
tal complementação sem nenhum ônus adicional para a SAE. A SAE pode impedir a operação de qualquer
equipamento que não atender às necessidades de produção e às condições exigidas no edital de licitação
e/ou contrato, devendo a contratada retirá-lo do canteiro imediatamente após a notificação da SAE.

As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das
defeituosas ou improvisadas.

FISCALIZAÇÃO
A  fiscalização pode ser realizada por  empregados da  SAE, ou por  pessoa física  ou jurídica

designada por ela.

Atuação da fiscalização
Os serviços serão fiscalizados pela SAE, de modo a serem satisfeitas as condições exigidas e

especificações técnicas.
A existência e a atuação da fiscalização da SAE em nada restringem a responsabilidade única,

integral e exclusiva da contratada no que concerne às obras e suas implicações, Código Civil e demais
leis regulamentares vigentes.

A contratada deverá colocar à disposição da SAE todos os meios de qualquer natureza,
necessários e aptos a permitir a rápida e eficiente medição da obra, inspeção das instalações, dos
materiais e  dos  equipamentos.  A contratada aceitará integralmente todos os métodos e processos de
inspeção, verificação, controle, testes e medição adotados pela SAE em todo e qualquer serviço/operação
referente à obra.
Atribuições e direitos dos fiscais da SAE

A SAE através de seus fiscais terá o direito de exigir que a contratada execute os trabalhos
obedecendo ao projeto e suas modificações, ao contrato e às especificações, além de:
a) participar das medições dos trabalhos executados;
b) rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas, com a melhor técnica
consagrada pelo uso e com as modificações de projeto determinadas pela SAE, a seu critério exclusivo;
c) ter livre acesso às obras e serviços e às informações que forem julgadas necessárias ao bom
desempenho da fiscalização, mesmo que estejam de posse da contratada;
d) determinar a prioridade de serviços e controlar as condições de trabalho;
e) aumentar, diminuir, eliminar ou substituir serviços contratados, desde que isto se mostre necessário
ao desempenho técnico-ecônomico das obras em execução, sempre em atendimento ao disposto nas leis
vigentes;
f) exigir da contratada o aumento do número ou capacidades dos equipamentos, caso seja constatada a
sua inadequação para conduzir os serviços conforme especificado, ou exigir maior número de
equipamentos para recuperar atrasos de cronograma;
g) exigir da contratada o aumento na quantidade de mão de obra especializada ou não, conforme for
conveniente, para aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos serviços;
h) ordenar imediata retirada do local, de empregado da contratada que dificultar a sua ação fiscalizadora;
i) exigir da contratada o fornecimento dos EPIs e EPCs para todos empregados da obra, bem como
ordenar o afastamento daquele não esteja fazendo uso adequado dos mesmos.
j) sustar qualquer serviço que esteja fora das especificações;
k) solicitar da contratada prova do cumprimento de suas obrigações sociais, legais e trabalhistas;
l) ordenar a retirada imediata, do canteiro e dos locais das obras, de todo e qualquer material que for
rejeitado por inspeção ou ensaio realizado pela SAE;
m) acompanhar e controlar a execução dos trabalhos no sentido de evitar danos pessoais ou materiais,
causados a terceiros quando do emprego de explosivos;
n) verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de Licitação e do Contrato e seus anexos.

DIÁRIO DE OBRA
Durante a INSTALAÇÃO E MONTAGEM  a contratada se obriga a manter na obra um “Diário de

Obra”, padronizado pela  SAE,  (modelo em anexo)  e  registrar  diariamente  todas  as  informações
nele solicitadas. Deverá obrigatoriamente fazer parte do relatório conclusivo a ser encaminhado à SAE.

CANTEIRO DE OBRA
A contratada para iniciar a instalação deve:
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a) Estar com todo o canteiro instalado;
b) Com os equipamentos, máquinas, ferramentas e materiais disponíveis;
c) A locação definida e;
d) De posse da Ordem de Serviços – OS.

Após a conclusão da montagem as instalações deverão ser removidas, o local limpo e entregue
em perfeita condições de uso. Os custos decorrentes de reparos e recuperação de reparos e recuperação
do local da obra serão de responsabilidade única da contratada.

7. PRAZO DE ENTREGA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

7.1- O prazo máximo de entrega, instalação e montagem do equipamento adquirido pela
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos é de 90 (trinta) dias corridos à contar da data do envio
da Autorização de Fornecimento (AF), sendo válida a comunicação enviada por e-mail ou fax, ou
diretamente ao contratado.

7.2 - O prazo mínimo de garantia contra defeito de fabricação é de no mínimo 06 (seis) meses.

7.3 – A contratada deverá dispor de assistência técnica.

7.4 - No caso de apresentarem defeitos constantes ou intermitentes e, conseqüentemente substituídos, a
garantia será contada a partir da nova data.

7.5 - A Contratada deverá indicar o nome da empresa credenciada pelo fabricante, para prestação dos
serviços em garantia do equipamento.

Ourinhos, 03 de setembro de 2015.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 47/15 ANEXO 3

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

................................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº

........................................................., por intermédio de sue representante legal o(a)

Sr(a).........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº

....................................... e do CPF nº ......................................., apresenta sua Proposta de Preços

para os o fornecimento, montagem e instalação de um equipamento triturador/ picador de madeiras, ,

sendo o preço global apresentado a somatória de todos os itens contemplados na planilha de preços

anexa.

PREÇO GLOBAL R$.................................................

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: .....................................

PRAZO PARA O EXECUÇÃO: ....... (...................) dias consecutivos.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA _____(___________________) dias.

- Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou
indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também
por nossa conta e risco.

- Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência
após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações.

- Dados do Representante que irá assinar o Contrato:
(Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado Civil, Cargo ocupado na empresa, endereço residencial)

Local/data

Nome por extenso/assinatura
Identidade/CPF
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/15 PROCESSO Nº 1400/15

D E C L A R A Ç Ã O

Ref.: Pregão Presencial n. ...................

......................................, inscrita no CNPJ n. ......................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de Identidade n. .................. e do CPF
n. ................................ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).

..............................................
(data)

..............................................................................
(representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL N. 47/15 ANEXO 5

MODELO DE  CREDENCIAMENTO

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

representada pelo Sr. ______________, CREDENCIA o Sr. ____ ,  ______________ (CARGO), portador

do R.G. n. ______________ e C.P.F. n. _______________________, para representá-la perante a SAE

em licitação na modalidade Pregão Presencial n............. podendo formular lances, negociar preços e

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

licitatórias.

NOME:
R.G.:
CARGO:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/15 ANEXO 6

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _________________________________________________________, com sede a

_________________________________________________, CNPJ n. ________________, por seu

representante Sr. ______________________, RG n. ________________ e CPF n.

____________________, declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

________________________, _______ de ____________ de 2015.

________________________________

Empresa:

Representante legal
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MINUTA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado a Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, Estado de São Paulo, entidade de direito público interno inscrito no C.N.P.J sob. o nº 49 131
287/0001-88, neste ato representada pelo Sr. Haroldo Adilson Maranho, Superintendente da SAE,
doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado à empresa a ....................., com sede à
..............................., Bairro ............, na cidade de .........., estado de ..............., inscrita no C.N.P.J
sob o nº ....................., neste ato representada POR..................., cadastrado no CPF/MF sob o nº
.............., portador da Cédula de Identidade ...................., na qualidade de .................. residente a
................................, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista aos termos da proposta
apresentada nos autos do Processo nº 1400/15, sob forma de Pregão Presencial nº 47/15 que ficará
fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transição, tem entre si justo e contratado o
seguinte:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Constitui o objeto do presente CONTRATO, O FORNCIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE UM
EQUIPAMENTO TRITURADOR PICADOR DE MADEIRAS, MARCA................., MODELO........................
ANO DE FABRICAÇÃO.............................

PARÁGRAFO ÚNICO – O equipamento a ser fornecido e os serviços a serem executados deverão seguir
rigorosamente o Plano de Trabalho e Proposta apresentados pela CONTRATADA, que fazem parte
integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1- É parte integrante deste Contrato a seguinte documentação:
- Edital de Pregão presencial nº 47/15 e seus anexos
- Documento de Habilitação e Proposta Comercial da CONTRATADA e devidamente assinada e

rubricada.
- Plantas, Projetos, Memoriais  e Especificações (elaborados e fornecidos pela contratada).

CLÁUSULA TERCEIRA - FONTES E RECURSOS

3.1 - O recurso financeiro para realização do objeto desta licitação, correrá por conta da seguinte verba
do orçamento em vigor:

03 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.05 – Departamento de Limpeza Urbana;
03.05.0q – Diretoria;
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

4.1 - Os preços para execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, são os constantes das PLANILHAS
DE PREÇOS, cujo valor estimado total é de R$ ....................

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica expressamente estabelecido que os preços acima referidos incluem todos os
custos diretos e indiretos requeridos para execução dos serviços, previstos na Cláusula 1ª deste
CONTRATO, de acordo com as condições, especificações e demais documentos do EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº47/15.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

5.1 - O prazo total para execução dos serviços objeto deste CONTRATO é de 90 (noventa) dias, contados
da data seguinte a de expedição da Ordem de Serviço. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente os
prazos de execução dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As condições de execução deverão estar de acordo com o previsto no
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº47/15, podendo a SAE sustar o pagamento de qualquer fatura
caso os serviços apresentem defeitos ou vícios provenientes de sua execução.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS

6.1 - O pagamento referente à obra será efetuado pela Tesouraria da Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos, ou através de Deposito Bancário em conta corrente da Contratada, em parcelas de acordo
com a proposta apresentada.
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6.2 – O pagamento à Contratada será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento/aprovação da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato, devidamente acompanhada dos
documentos comprobatórios dos recolhimentos das contribuições sociais.

6.3 – Na nota fiscal/fatura apresentada deverão estar destacados a parcela correspondente à mão de
obra e o valor retido a título de contribuição previdenciária;

6.4 – Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as
alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação, conforme previsto na legislação em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CAUÇÃO

7.1 – A CONTRATADA oferece, a título de garantia e conforme art. 56 da  Lei Federal nº 8666/93 a importância de R$
.............................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sob forma de seguro garantia.

7.2 – A garantia prestada será liberada ou restituída após dez (10) dias da emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
no caso de rescisão do Contrato, se esta ocorrer por culpa da SAE, depois de verificada a inexistência de quaisquer
débitos  com a Administração.

7.3 - O valor da garantia deverá permanecer integral até o término da vigência do contrato.

7.4 – Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA devera
providenciar sua complementação  em três (03) dias úteis contados da notificação da SAE.

7.5 – A não apresentação da cobertura da garantia, a não prorrogação da sua validade ou na ocorrência de qualquer
outro motivo que importe em descobertura contratual, importará na aplicação das penalidades previstas na inexecução
total do contrato.

7.6 – A SAE reserva-se no direito de descontar da garantia, toda importância que  a qualquer titulo lhe for devida pela
CONTRATADA.

7.7 – O valor da garantia se reverterá em favor da SAE, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão
contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das perdas e danos porventura verificados.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

8.1 - Os preços unitários dos serviços contratados são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, as contratada, conforme as infrações estarão sujeitas às
seguintes penalidades, além das previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10520/2002:

a. Não celebrar o contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo lance ofertado;

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame: suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 02 anos e multas de 10%
sobre o valor do ultimo lance ofertado;

c. Ensejar o retardamento da execução do objeto: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo lance
ofertado;

d. Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;

e. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do
ultimo lance ofertado;

f. Executar o contrato com irregularidades passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: Advertência;

g. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de multa de 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será considerada inexecução
contratual;

h. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
adimplido do contrato.
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i. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a administração
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

j. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

k. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do ultimo
lance ofertado.

9.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da empresa, quando for o caso.

9.3 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1 – O CONTRATO poderá ser rescindido pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
mediante ato do Superintendente por escrito, em qualquer das seguintes hipóteses:

I) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
III) a lentidão do seu do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a

impossibilidade de conclusão da obra nos prazos estipulados;
IV) o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicação à

Administração;
V) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI) a subcontratação total do seu objeto, a subcontratação de serviços não admitida no edital

ou neste instrumento de Contrato, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem como fusão, cisão ou
incorporação da Contratada, e desde que prejudique a execução do contrato ou implique
descumprimento ou violação, ainda que indiretas das normas legais que disciplinam as
licitações;

VII) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII) o cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67, da Lei nº 8666/93;

IX) dissolução da sociedade;
X) a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que

prejudique a execução do contrato;
XI) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e

determinadas pela autoridade superior e exaradas no processo administrativo a que se
refere o presente contrato;

XII) acréscimo ou supressões da obra, por parte da Administração, acarretando modificações do
valor inicial do contrato alem do limite previsto no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº
8666/93

XIII) suspensão de sua execução por ordem  escrita da Administração, no prazo superior a 150
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação  de ordem interna, ou ainda
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurando a Contratada o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;

XIV) o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
de obras já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna, assegurada à Contratada o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada sua situação;

XV) a não liberação por parte da Administração de área, local ou objeto para execução da obra,
nos prazos contratuais;

XVI) a ocorrência de fato fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva da
execução do contrato;

XVII) o descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8666/93sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.

10.2 – Quanto a sua forma a rescisão poderá ser:
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I - por ato unilateral e escrito da Administração, no caso enumerados nos itens I, XI, XVI E XVII;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para a Administração.
III -judicial, nos termos da legislação.

10.3 – A rescisão administrativa ou amigável de que tratam os itens “I” e “II”, do subitem  anterior, a
rescisão será precedida de autorização escrita e fundamentada do Superintendente da SAE.

10.4 – No caso de rescisão do contrato com base nos itens XI a XVII, sem que haja culpa da Contratada,
será esta, ressarcida dos prejuízos regulamentes comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

I – devolução de garantia;
II – pagamento devidos pela execução do contrato, no estado em que se encontrar, por ato

próprio da Administração;
III – pagamento do custo da desmobilização, conforme parágrafo segundo do artigo 79 da Lei

nº8666/93.

10.5 – A rescisão de que tratam os subitem I, XI e XVI desta clausula, desde que verificada negligencia,
imprudência ou imperícia da Contratada, acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízos das sanções
previstas na Lei nº 8666/93:

I – assunção imediata do objeto contratado, no estado em que se encontrar, por ato próprio da
administração;

II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregado na
execução do contrato;

III – execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores da
multas e indenização a eles devidos;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados a
Administração.

10.6 – A aplicação das medidas dos incisos I e II do subitem anterior fica a credito do Superintendente
da SAE, que poderá dar continuidade à execução do objeto contratado por execução direta ou indireta.

10.7 – É permitido a Contratante no caso de recuperação judicial e extrajudicial, manter o presente
contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessárias à execução da obra.

10.8 – A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos
jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os já produzidos, observando
os preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

11.1 - O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou Transferência no todo ou em parte,
sem que haja anuência da SAE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Divisão de Projetos e Fiscalização ou
servidor designado pela autoridade competente, doravante denominada “Fiscal do Contrato” podendo ser
auxiliado por empresa especializada e Contratada para esse fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A existência e atuação da fiscalização da SAE, em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado, e
as suas conseqüências e implicações próximas ou remotas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES

13.1 - A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos e
prejuízos que causar a SAE, coisa ou pessoa de terceiros em decorrência da execução do contrato,
correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para o SAE, ressarcimento ou indenização que tais
danos ou prejuízos possam causar.

13.2 A CONTRATADA deverá:
13.2.1 responsabilizar-se pela troca de qualquer material ou equipamento não aceito, à critério técnico

da SAE, sem ônus para a mesma.
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13.2.2 cuidar para que os materiais e equipamentos empregados e os serviços prestados obedeçam as
especificações da ABNT;

13.2.3 exercer a vigilância do canteiro de obras, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da
obra e de seus materiais, equipamentos e patrimônio, até o recebimento definitivo do objeto
deste contrato;

13.2.4 executar eventuais serviços imprevisíveis não especificados no edital e em seus anexos, mas
necessários à sua conclusão, sendo em tal caso remunerada com base em orçamento
previamente por ela elaborado e desde que aprovado pela equipe técnica do SAE, observadas as
demais exigências previstas neste contrato com relação ao preço novo;

13.2.5 verificar a compatibilidade dos materiais e equipamentos com o local de sua instalação na obra,
devendo informar a SAE de qualquer discrepância porventura encontrada, a fim de permitir, em
tempo hábil, eventuais ações corretivas na especificação do material ou no projeto, evitando
atrasos ou quebra no ritmo da obra;

13.2.6 permitir aos encarregados da SAE pela fiscalização, livre acesso em qualquer época, à obra, aos
equipamentos e às instalações;

13.2.7 responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pela Administração;

13.2.8 assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal súbito;

13.2.9 manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, após notificação, qualquer empregado, considerado com conduta inconveniente pela
Administração;

13.2.10manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s necessários à execução dos
serviços, fornecendo-os gratuitamente aos trabalhadores;

13.2.11responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os empregados quando em
serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais
exigências legais para o exercício da atividade objeto do contrato;

13.2.12substituir, sempre que necessário ou solicitado pelo fiscal do contrato, os equipamentos de
proteção individual, quando constatado que os mesmos não são de boa qualidade e inadequados
às tarefas desenvolvidas;

13.2.13cumprir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato;

13.2.14responder por toda e qualquer reclamação ou indenização trabalhista ou qualquer outro tipo de
ação de seus empregados relativa aos serviços prestados;

13.2.15nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos
mesmos, permanecendo no local do trabalho para fiscalizar e ministrar a orientações necessária
aos executantes dos serviços.

13.2.15.1 o encarregado terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável
da Administração pelo acompanhamento dos serviços e tomar as providências pertinentes
para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

13.2.16enviar ao SAE, dentro de 24 (vinte e quatro) horas de sua lavratura, quaisquer autos de infração
em que a SAE conste como infratora, juntamente com um relato dos motivos que determinaram
a autuação;

13.2.17 registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as
ocorrências havidas;

13.2.18propiciar, no local de execução das obras/serviços, os meios e as condições necessários para que
a SAE, bem como os órgãos de controle externo, possam realizar inspeções periódicas;

13.2.19implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços,
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e
constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços;

13.2.20comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela SAE, no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o
objeto contratado;

13.2.21cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
relativas à segurança e medicina do trabalho;

13.2.22observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios, objetivando a
correta execução dos serviços;

13.2.23responsabilizar-se por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser
causadas por seus empregados ou preposto, a terceiros e à Administração, desde que fique
comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 8.666/93, não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da SAE;

13.2.24manter em dia durante a vigência do contrato, independente de solicitação do SAE, os
documentos exigidos para participação na licitação, conforme dispõe o art. 55, inc. XIII, da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações;
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13.2.24.1 a não obediência a essa determinação, acarretará a suspensão do pagamento até a devida
regularização, sendo que a não regularização no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar
da primeira suspensão do pagamento ensejará a rescisão do contrato e a aplicação de multa
correspondente a 10% (dez) por centro sobre o valor do contrato.

13.2.25apresentar, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato cópia da matrícula no CEI –
Cadastro Específico do INSS (quando for o caso).

13.2.26proceder, no final de obra, a recomposição do terreno, demolição das construções provisórias,
limpeza e remoção do material indesejável;

13.2.27cumprir as demais obrigações constantes no edital e seus anexos que passam a fazer parte
integrante deste instrumento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SAE

14.1Para o cumprimento do objeto do presente contrato, a SAE obrigar-se-á, através da fiscalização:
14.1.1 fornecer à CONTRATADA, os elementos básicos e instruções complementares suficientes e

necessárias à sua execução;
14.1.2 efetuar os pagamentos devidos em dia, de acordo com o estipulado neste contrato;
14.1.3 exercer a fiscalização da execução do contrato por servidores especialmente designados, na

forma prevista na Lei n° 8.666/93;
14.1.4 a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA a apresentação de documentos que comprovem a

regularidade dos procedimentos trabalhistas adotados;
14.1.5 cumprir as demais obrigações constantes no edital e seus anexos que passam a fazer parte

integrante deste instrumento como se nele estivessem transcritos.
14.1.6 Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo da obra, e
14.1.7 Aplicar as sanções administrativas contratuais

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FÔRO

15.1. - Fica eleito o Fôro da cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, como o competente para dirimir
todas as dúvidas e questões oriundas deste CONTRATO, renunciando as partes contratantes a qualquer
outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E, por estarem os contratantes, mutuamente justos e acordados, assinam o presente
CONTRATO, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo firmadas, a tudo
presentes.


