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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018. 
PROCESSO Nº 279/2018. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 06 DE JUNHO DE 2018. 
HORÁRIO: 15 HORAS. 
LOCAL: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SAE, LOCALIZADO NA AVENIDA ALTINO 
ARANTES, Nº 369, CENTRO. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS PESADOS DA SAE. 
INTERESSADO: DIRETORIA DE COLETA DE LIXO. 
 
 
1 – PREÂMBULO 
  
1.1 – A Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE, Autarquia Pública Municipal com sede 
nesta cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo Superintendente, Sr. 
Marcelo Simoni Pires, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão 
Presencial sob o nº 13/2018, objeto do Processo nº 279/2018, do tipo menor preço, execução indireta, 
sob o regime de empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa especializada 
em serviço de manutenção de veículos pesados, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto Municipal nº 5.231 de 24 de fevereiro de 2005, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, bem como demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie.  
 
1.2 – As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e Anexos, que 
dele fazem parte integrante. 
  
1.3 – A sessão de processamento do Pregão será realizada no Departamento de Administração, na 
sede desta Autarquia, localizado na Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, iniciando-se no dia 06 de 
Junho de 2018, às 15 horas, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio 
designados nos autos do processo licitatório em epígrafe. 
 
1.4 – Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 
acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
1.5 – O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Chefia de Material e Patrimônio da SAE – 
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, sito à Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, no 
horário comercial ou no site (www.sae-ourinhos.com.br) no link licitações, sendo que quaisquer 
esclarecimentos a respeito da presente licitação poderão ser obtidos na mencionada chefia ou através 
do telefone (14) 3322-1866. 
 
 
2 – OBJETO 

  
2.1 – A presente licitação tem por objetivo a aquisição de empresa especializada em serviço de 
manutenção de veículos pesados, incluindo o fornecimento de peças, conforme especificações 
constantes neste edital e seus anexos. 
 
 
3 – RESERVA DE RECURSOS 
 
3.1 – A despesa, estimada em R$ 99.528,47 (noventa e nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e 
quarenta e oito centavos) conforme planilha de preços, onerará os recursos orçamentários e 
financeiros, reservados na seguinte dotação: 

http://www.sae-ourinhos.com.br/
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03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
03.05.01 – Diretoria de Coleta de Lixo 
03.05.03 – Gerência do Aterro Sanitário 
15.452.0603.2.801 – Manutenção e Operação da Unidades Executoras 
3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 
 
 
4 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
  

4.1 – Para dos lotes 01 e 03 poderão participar deste pregão empresas que detenham 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação e que atendam aos requisitos de 
habilitação previstos neste Edital. Para os lotes 02 e 04 (cota reservada de até 25%, em 
cumprimento ao inciso III do artigo 48 da Lei Complementar 123/2006) somente poderão 
participar destes itens microempresa e empresa de pequeno porte do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste 
edital. 
 
4.1 – Somente poderão participar do certame empresas que detenham atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 
 
4.2 – Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal 8.666/93, não será permitida a 
participação de empresas: 
 
a) estrangeiras que não funcionem no País; 
b) reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e 
suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo; 
d) impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
e) proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.429/92; 
f) declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
g) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 
em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 
h) enquadradas nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 
h.1) entende-se por “participação indireta” a que alude o artigo 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no 
certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como 
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a 
atuação no processo licitatório. 

  
4.3 – Será permitida a participação de licitantes nesta licitação através de remessa postal, observada a 
tempestividade do recebimento dos envelopes, bem como o cumprimento, em envelope próprio e 
separado, dos itens 5 e 6 deste edital para que possam prosseguir na licitação e, caso se aplique, do 
item 5.1.3, para que possam usufruir dos benefícios. 
 
 
5 – DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que segue: 
 
5.1.1 – Quanto aos representantes: 
 
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado) instrumento 
constitutivo da empresa devidamente registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade 
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
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a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as suas 
alterações (ou última alteração consolidada), conforme legislação em vigor;  
 
b) tratando-se de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 
reconhecida, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 
poderes do mandante para a outorga; 
 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto; 
 
d) O representante que estiver credenciado poderá, a qualquer tempo, ser substituído, desde que este 
realize o devido credenciamento; 
 
e) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas um licitante credenciado; 
 
f) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder 
praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de 
renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta 
escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 
 
5.1.2 – Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
 
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser feita de acordo com 
o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital, excetuada a existência de ressalvas quanto à 
regularidade fiscal para microempresas e empresas de pequeno porte, e apresentada fora dos 
envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação); 
 
b) O representante legal da licitante poderá, até o momento do recebimento dos envelopes, elaborar a 
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, podendo inclusive utilizar-se de modelo 
constante deste Edital; 
 
c) A ausência da Declaração acima citada impossibilitará à pessoa licitante de prosseguir na licitação. 
 
5.1.3 – Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio (conforme Instrução 
Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, de 30 de abril 
de 2007, publicada no DOU de 22/05/2007); 
 
b) Declaração de Enquadramento de Microempresas (ME's) e Empresas de Pequeno Porte (EPP's), 
visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, que 
deverá ser firmada pelo responsável legal (ou procurador, de acordo com o item 5.1.1, alínea b), 
conforme modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada fora dos envelopes nº 1 
(Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
c) As licitantes que não apresentarem o exigido nas alíneas “a” e “b” acima mencionadas para fins de 
comprovação de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não desfruirá 
das benesses declinadas na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
d) As licitantes com participação exclusiva nos lotes 02 e 04, e que não apresentarem os documentos 
exigidos nas alíneas “a” e “b” acima mencionadas para fins de comprovação de seu enquadramento 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, serão credenciadas, porém ficam impossibilitadas 
de participarem nos lotes destinados exclusivamente as microempresas ou empresas de pequeno 
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porte do presente certame. 
 
5.2 – Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários. 
 
6 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os seguintes dizeres: 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018 
PROCESSO Nº 279/2018 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _____________________________ 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018 
PROCESSO Nº 279/2018 
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _____________________________ 
 
6.1.1 – A ausência dos dizeres não constituirá motivo para desclassificação do licitante no certame o 
qual poderá inseri-los durante a sessão de processamento do Pregão. 
  
6.2 – Os documentos necessários ao credenciamento, à proposta e 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 por membro da Equipe de Apoio. 
 
6.3 – Não serão aceitos os documentos que, sendo apresentados em cópias, suas reproduções se 
mostrem ilegíveis, bem como protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
6.4 – Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta Autarquia 
aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
6.5 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
6.6 – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação da 
licitante. 
 
6.7 – Objetivando a segurança e a integridade dos documentos apresentados, recomenda-se que 
sejam numerados e rubricados em todas as folhas. 
 
 
7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 
7.1 – A proposta de preço deverá ser elaborada em papel sulfite, digitado e impresso, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador. 
 
7.2 – Deverão estar consignado na proposta, conforme modelo constante do Anexo V: 
 
7.2.1 – Dados do licitante; dados bancário para pagamento e dados do representante legal da empresa 
para assinatura do contrato; 
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7.2.2 – Preço unitário e total do item, expressos em moeda corrente nacional, escritos em algarismo, 
com até duas casas decimais, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, 
taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
7.2.3 – Indicação de marca do item ofertado, se houver; 
 
7.2.4 – Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data da sessão 
deste Pregão Presencial; 
 
7.2.5 – Prazo de garantia: mínimo de 12 meses contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados do 
recebimento do objeto pela SAE; 
 
7.2.6 – Declaração impressa na proposta de que o objeto ofertado atende todas as especificações 
exigidas neste Edital e seus Anexos; 
 
7.2.9 – Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os custos 
diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, 
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
7.3 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na 
apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações 
de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 
 
7.4 – Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas neste Edital. 
 
 
8 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
 
8.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a: 
 
8.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Em se tratando se sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
b.1) Os documentos descritos na alínea “b” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 
 
c) Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
 
8.1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas "a", “b” e “b.1” do subitem 8.1.1 não precisarão 
constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão. 
 
8.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, e/ou Municipal, relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidão Negativa de Débitos 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais (inclusive as 
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União (DAU); 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou do domicílio da licitante, mediante 
Certidão Negativa de Débitos ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo 
representante legal da proponente, sob as penas da lei; 
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio da licitante, mediante 
Certidão Negativa de Débitos de Tributários Mobiliários; 
 
f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho; 
 
h) A comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato; 
 
h.1) As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda documentação exigida para fins de comprovação da regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
h.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério desta Autarquia, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
 
h.3) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “h.2”, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à 
convocação das licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de 
demais microempresas e empresas de pequeno porte; 
 
h.4) Na hipótese de nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte atender aos requisitos 
deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à 
contratação. 
 
8.1.2.1 – Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal, certidões positivas, com efeitos de negativa 
e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com 
sua exigibilidade suspensa. 
 
8.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
  
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 
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b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 
 
8.1.4 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 
8.1.4.1 – Declarações da licitante, consoante modelo do Anexo III, elaborada em papel timbrado e 
subscritas por seu representante legal, atestando que: 
 
a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa 
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil; 
 
b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus empregados; 
 
c) que a empresa atende as normas do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999; 
 
d) para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura 
do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o 
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, 
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante 
está cumprindo o plano de recuperação judicial; 
 
e) para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 
assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
 
9 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
9.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão pública de processamento do 
Pregão, iniciando-se pela fase de credenciamento dos interessados em participar do certame, ocasião 
em que serão apresentados os documentos indicados no item 5.1. 
 
9.2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II do Edital e, 
em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
9.2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
9.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b) que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelas demais 
licitantes; 
 
c) que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital; 
 
d) da licitante não considerada, nos termos da lei, microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.3.1 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta. 
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9.4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances verbais, com observância 
dos seguintes critérios: 
 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela; 
 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos 
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
9.4.1 – Para efeito de seleção será considerado o preço global do lote. 
 
9.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
9.5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
 
9.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um por cento), aplicável inclusive 
em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço 
global do lote. 
 
9.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 
 
9.8 –  Nos lotes 01 e 03, se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
9.8.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresa e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada; 
 
9.8.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em 
que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.8.1 será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência a apresentar nova 
proposta; 
 
b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
 
9.8.3 – O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.8.4 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, 
em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quando disposto no art. 4º, 
inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de 
haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.8.1; 
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a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora da fase de lances. 
 
9.9 – Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta no item 9.4, alínea “a”, e aquelas selecionadas para a etapa 
de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
 
9.10 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades legais cabíveis. 
 
9.11 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 
 
9.12 – Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.13 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, 
será verificado o atendimento da licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital. 
 
9.14 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos. 
 
9.15 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
9.16 – Esta Autarquia não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
 
9.17 – Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 
será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
9.18 – Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo 
negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua 
aceitabilidade e a habilitação da licitante, será declarada vencedora. 
 
9.19 – Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
9.20 – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo as 
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
 
10 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 – Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
10.2 Eventual impugnação deverá ser dirigida à autoridade subscritora do Edital e protocolada na Sede 
desta Autarquia, sito à Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, no horário das 08:30 às 16:30 horas, 
nos dias úteis. 
 
10.2.1 – Admite-se impugnação por intermédio de e-mail (licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br), ficando a 
validade do procedimento condicionada à protocolização do original no endereço acima referido, no 
prazo de 48 horas de seu envio; 
 

mailto:licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br
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10.2.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a realização deste certame. 
 
10.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado neste Edital, implicará 
na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
 
10.4 – Dos atos do Pregoeiro, cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria 
sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se 
então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta 
Autarquia para apresentação das razões, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 
apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.4.1 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 
fundamentado à autoridade competente; 
 
10.4.2 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
10.4.3 – Os recursos devem ser protocolizados na Sede desta Autarquia, sito à Avenida Altino Arantes, 
nº 369, Centro, no horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias úteis. 
 
10.5 – Admitem-se recursos por intermédio de e-mail (licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br), ficando a 
validade do procedimento condicionada à protocolização do original no endereço acima referido, no 
prazo de 48 horas de seu envio. 
 
10.6 – Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 

10.7 – A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública importará na 

decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 
10.8 – Para efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles que houver 
expediente normal na Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. 
 
10.9 – No decorrer do prazo de recurso ou impugnação será aberta vista dos autos às licitantes que a 
solicitarem, independentemente de requerimento, no Departamento de Material e Patrimônio desta 
Autarquia, sito à Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, de onde os autos do processo não poderão 
ser retirados. 
 

10.10 – Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá obtê-las 

mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias 

requisitadas. 

 

10.11 – A adjudicação será feita pelo menor preço unitário. 

 

 
11 – DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 
contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VII. 
 
11.1.1 – Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito fiscal e 
trabalhista da Adjudicatária, estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Autarquia verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo licitatório a 

mailto:licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br
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regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
11.1.2 – Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata 
o subitem 11.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 
vigência, sob pena da contratação não se realizar. 
 
11.1.3 – A adjudicatária deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da data da convocação, podendo ser prorrogado, mediante solicitação do interessado, uma 
única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se 
não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 
11.2 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas nesta 
licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso no contrato, algum documento perder a 
validade. 
 
11.3 – Constitui condição para a celebração da contratação; 
 
a) somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do 
ato de nomeação do administrador judicial da licitante, ou se o administrador for pessoa jurídica, o 
nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último 
relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante está cumprindo o 
plano de recuperação judicial; 
 
b) para o caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de 
comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  
 
11.4 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata os subitens 11.1.1 e 11.3, ambos deste item 11, ou se 
recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes, observada a ordem de 
classificação, com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
 
12 – DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
12.1 – Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do 
pregão com vistas à celebração da contratação, quando a adjudicatária: 
 
12.1.1 – Se recusar a assinar o contrato ou quando convocada à assinatura, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ou não 
atender a todas as condições para a celebração da contratação; 
 
12.1.2 – No caso de microempresa(s) e/ou empresa(s) de pequeno porte declarada(s) vencedora(s) 
com irregularidade fiscal nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, deixar(em) de apresentar a 
documentação de regularidade fiscal para fins de assinatura do contrato. 
 
12.2 – A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 3 (três) dias úteis, contados da divulgação 
do aviso. 
 
12.3 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Ourinhos, ofício 
encaminhado aos interessados e divulgação no endereço eletrônico www.sae-ourinhos.com.br.  
 
12.4 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à fase de negociação. 
 
13 – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

http://www.sae-ourinhos.com.br/
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13.1 – O objeto desta licitação deverá ser executado nos prazos, local e atender as condições 
estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I e na cláusula quarta da minuta de contrato – Anexo 
VII, partes integrantes deste Edital. 
 
 
14 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1 – O pagamento será realizado conforme regras estabelecidas na cláusula quinta da minuta de 
contrato – Anexo VII deste Edital, bem como com as seguintes observações: 
 
14.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da 
Nota Fiscal/Fatura devidamente assinada, atestando a entrega do produto; 
 
14.2.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os 
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 
destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 
 
14.3. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 
necessários à contratação contenham incorreções. 
 
14.3.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento 
em dias de expediente nesta Autarquia. 
 
14.4 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada à Detentora, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
14.4.1 – Caso a Detentora não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
14.5 – No caso de a Detentora encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador 
judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está 
cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
14.6 – No caso de a Detentora encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com os 
demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
14.7 – A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 14.4 e 14.5 assegura a SAE 
o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
14.8 – A Detentora terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o(s) valor(es) 
da(s) parcela(s) paga(s) com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela SAE, com base na variação do 
IGP-M da FGV. 
 
14.9 – A SAE pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela Detentora, nos termos deste edital. 
 
15 – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 
15.1 – A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá 
subcontratar a execução do objeto ora contratado. 
 
 
16 – DAS PENALIDADES 
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16.1 – Estas condições estão dispostas na cláusula nona da minuta de contrato, cuja minuta constitui o 
Anexo VII deste Edital. 
 
 
17 – VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
17.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da data de 
recebimento do objeto pela SAE. 
 
 
18 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
18.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002. 
  
18.2 – A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 
previstas no item 15 deste Edital, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa, devendo ser inscrita 
na Dívida Ativa se for o caso. 
 
 
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e segurança da contratação. 
 
19.2 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 
observado o disposto no artigo 21, inciso XI, do Decreto Municipal nº 5.231 de 24 de fevereiro de 
2.005, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
 
19.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 
 
19.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
19.4 – O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, passiveis de 
divulgação, serão divulgados no Diário Oficial do Município de Ourinhos. 
 
19.5 – Nenhum servidor da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos prestará informações ou 
emitirá opinião sobre a legalidade ou correção de documentos de interesse das empresas 
participantes, os quais serão analisados, exclusivamente, por ocasião da abertura dos envelopes. 
 
19.6 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
19.7 – Integram o presente Edital os Anexos I ao VIII. 
 
19.8 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Ourinhos do Estado de São Paulo. 
 
 
 

Ourinhos, 16 de maio de 2018. 
 
 

MAURÍCIO DELLA TÔNIA 
Chefe de Compras 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – OBJETO 
 
1.1 – Contratação de empresa especializada em sérvio de manutenção dos veículos pesados, 

incluindo troca de peças, conforme especificações abaixo: 
 

LOTE 01 
Peças e mão de obra referente a manutenção do rodante da esteira do veículo Trator de 

Esteiras D130 – New Holland - Ano 2011 (veículo nº 112). 

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Rolete inferior duplo 6  R$ 1.281,50   R$ 7.689,00  

02 Roda motriz 2  R$ 1.815,00   R$ 3.630,00  

03 Rolete simples 8  R$ 1.199,50   R$ 9.596,00  

04 Parafuso esteira 5/8-18x2.3/32 300  R$ 4,19   R$ 1.256,25  

05 Porca quadrada esteira 5/8-18 300  R$ 2,35   R$ 705,00  

06 Esteira rodante 43 elos sem sapata 2  R$ 9.317,33  R$ 18.634,67 

07 Roda guia 2  R$ 5.172,75   R$ 10.345,50  

08 Rolete superior 4  R$ 1.253,00   R$ 5.012,00  

09 Serviço de desmontar/reparar/montar 
esteira rodante, roda motriz, roda guia  
e roletes 

1  R$ 6.916,67   R$ 6.916,67  

Valor Total Global Referencial R$ 63.785,09 

 
 

LOTE 02 – COTA RESERVADA ME/EPP 
Peças e mão de obra referente a manutenção do motor do veículo Trator de Esteiras D130 – 

New Holland - Ano 2011 (veículo nº 112). 

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Retentor do mancal traseiro do motor 1 R$ 203,33 R$ 203,33 

02 Remoção do motor para trocar o retentor 
do mancal 

1 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 

Valor Total Global Referencial R$ 2.103,33 

 
 

LOTE 03 
Peças e mão de obra referentes a manutenção do veículo Pá Carregadeira 12C turbo – New 

Holland – Ano 2010 (Veículo 111) 

Item Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

PEÇAS DO CONVERSOR DE TORQUE 

01 ANEL DE PRESÃO - Modelo Referencial: T42352 2 R$ 5,50 R$ 11,00 

02 ANEL - Modelo Referencial: N9083 1 R$ 568,67 R$ 568,67 

03 ANEL - Modelo Referencial: A18012 1 R$ 24,83 R$ 24,83 

04 PLANETÁRIA - Modelo Referencial: L33465 1 R$ 719,33 R$ 719,33 

05 SUPORTE - Modelo Referencial: L33463 1 R$ 62,00 R$ 62,00 

06 
CONJUNTO DO ROLAMENTO - Modelo Referencial: 
E157336 

1 R$ 334,00 R$ 334,00 

07 ANEL TRAVA - Modelo Referencial: L33464 1 R$ 15,33 R$ 15,33 

08 ENGRENAGEM - Modelo Referencial: L33462 1 R$ 281,67 R$ 281,67 

09 ANEL DE VEDAÇÃO - Modelo Referencial: D87224 1 R$ 130,67 R$ 130,67 

10 TURBINA - Modelo Referencial: E105057 1 R$ 1.018,67 R$ 1.018,67 

11 O - RING - Modelo Referencial: D58178 1 R$ 12,67 R$ 12,67 

12 ANEL DE VEDAÇÃO - Modelo Referencial: 304052A1 1 R$ 32,67 R$ 32,67 

13 
PLACA DE COBERTURA - Modelo Referencial: 
174144 A1 

1 R$ 183,00 R$ 183,00 

14 PLACA DE COBERTURA - Modelo Referencial: 3 R$ 62,67 R$ 188,00 
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147145 A1 

15 PARAFUSO - Modelo Referencial: S97319 10 R$ 1,33 R$ 13,33 

16 DEFLETOR - Modelo Referencial: L33459 1 R$ 337,33 R$ 337,33 

17 ANEL - Modelo Referencial: L33460 1 R$ 48,67 R$ 48,67 

18 ANEL DE PRESSAO - Modelo Referencial: A17903 1 R$ 9,40 R$ 9,40 

19 ESPAÇADOR - Modelo Referencial: L30685 1 R$ 13,00 R$ 13,00 

20 ESTATOR - Modelo Referencial: E105059 1 R$ 308,33 R$ 308,33 

21 ANEL - Modelo Referencial: E158464 1 R$ 3,83 R$ 3,83 

22 TURBINA - Modelo Referencial: E105055 1 R$ 613,33 R$ 613,33 

23 ANEL - Modelo Referencial: A17997 1 R$ 42,00 R$ 42,00 

24 ANEL TRAVA - Modelo Referencial: 147469 A1 1 R$ 5,00 R$ 5,00 

25 ROLAMENTO - Modelo Referencial: A17986 1 R$ 67,00 R$ 67,00 

26 EIXO - Modelo Referencial: L33452 1 R$ 388,33 R$ 388,33 

27 SUPORTE - Modelo Referencial: D80314 1 R$ 715,00 R$ 715,00 

PEÇAS DA CARCAÇA DA TRANSMISSÃO 

28 JUNTA - Modelo Referencial: L33476 1 R$ 23,33 R$ 23,33 

29 ESFERA - Modelo Referencial: 211-357 1 R$ 0,83 R$ 0,83 

30 JUNTA - Modelo Referencial: 589620 1 R$ 23,00 R$ 23,00 

31 VALVULA - Modelo Referencial: E104171 1 R$ 116,67 R$ 116,67 

32 JUNTA - Modelo Referencial: L30039 1 R$ 13,00 R$ 13,00 

33 FILTRO TELA - Modelo Referencial: L33482 1 R$ 150,00 R$ 150,00 

PEÇAS DO EIXO E EMBREAGEM DA 2ª VELOCIDADE 

34 ROLAMENTO - Modelo Referencial: S89638 2 R$ 79,33 R$ 158,67 

35 ANEL - Modelo Referencial: A17918 3 R$ 18,33 R$ 55,00 

36 ANEL - Modelo Referencial: L33514 1 R$ 8,00 R$ 8,00 

37 VEDADOR DE ÓLEO - Modelo Referencial: S300741 1 R$ 11,67 R$ 11,67 

38 ANEL - Modelo Referencial: S89652 1 R$ 15,67 R$ 15,67 

39 
CONJUNTO DA 2ª VELOCIDADE - Modelo 
Referencial: E104122 

1 R$ 1.904,33 R$ 1.904,33 

PEÇAS DO EIXO DA 3ª VELOCIDADE E RÉ 

40 ANEL DE VEDAÇÃO - Modelo Referencial: L33485 5 R$ 28,67 R$ 143,33 

41 ANEL - Modelo Referencial: A17908 2 R$ 16,33 R$ 32,67 

42 ANEL - Modelo Referencial: A17918 2 R$ 13,67 R$ 27,33 

43 
CONJUNTO DO ROLAMENTO - Modelo Referencial: 
S89646 

1 R$ 90,67 R$ 90,67 

44 DISCO - Modelo Referencial: A17921 30 R$ 21,00 R$ 630,00 

45 ROLAMENTO - Modelo Referencial: A17912 1 R$ 107,33 R$ 107,33 

46 ESPAÇADOR - Modelo Referencial: S89649 1 R$ 41,00 R$ 41,00 

47 ANEL - Modelo Referencial: L33514 5 R$ 31,00 R$ 155,00 

48 PISTÃO - Modelo Referencial: E158955 4 R$ 175,67 R$ 702,67 

49 PLACA - Modelo Referencial: A17919 4 R$ 139,00 R$ 556,00 

50 DISCO - Modelo Referencial: S89718 24 R$ 49,33 R$ 1.184,00 

51 
CONJUNTO DO ROLAMENTO - Modelo Referencial: 
E157051 

1 R$ 292,67 R$ 292,67 

52 PRENDEDOR - Modelo Referencial: N6812 2 R$ 33,00 R$ 66,00 

53 ANEL TRAVA - Modelo Referencial: E114328 2 R$ 9,67 R$ 19,33 

54 PRENDEDOR - Modelo Referencial: L33487 2 R$ 19,67 R$ 39,33 

55 PRENDEDOR - Modelo Referencial: S89667 4 R$ 19,00 R$ 76,00 

56 MOLA VALVULA - Modelo Referencial: L33487 4 R$ 30,33 R$ 121,33 

57 
CONJUNTO DA 3ª VELOCIDADE E RÉ - Modelo 
Referencial: S1133669 

1 R$ 1.993,67 R$ 1.993,67 

58 VEDADOR DE ÓLEO - Modelo Referencial: S300741 4 R$ 9,00 R$ 36,00 

PEÇAS DO EIXO DA 4ª VELOCIDADE 

59 JUNTA - Modelo Referencial: D77022 1 R$ 6,33 R$ 6,33 

60 DISCO - Modelo Referencial: D55252 6 R$ 46,33 R$ 278,00 

61 ANEL - Modelo Referencial: D77016 3 R$ 27,00 R$ 81,00 
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62 ESFERA - Modelo Referencial: 211-26 1 R$ 3,83 R$ 3,83 

63 ROLAMENTO - Modelo Referencial: S89673 1 R$ 1.715,00 R$ 1.715,00 

64 EIXO - Modelo Referencial: E68948 1 R$ 836,67 R$ 836,67 

65 CUBO - Modelo Referencial: D77025 1 R$ 1.087,33 R$ 1.087,33 

66 ANEL - Modelo Referencial: S89681 1 R$ 20,67 R$ 20,67 

67 
ROLAMENTO DE ROLETES - Modelo Referencial: 
D77018 

1 R$ 551,67 R$ 551,67 

68 ANEL - Modelo Referencial: S89674 1 R$ 16,33 R$ 16,33 

69 PORCA - Modelo Referencial: S89695 1 R$ 72,00 R$ 72,00 

70 PISTÃO - Modelo Referencial: E158960 1 R$ 175,67 R$ 175,67 

71 ANEL - Modelo Referencial: S89656 3 R$ 10,67 R$ 32,00 

PEÇAS DA BOMBA E FILTRO DA TRANSMISSÃO 

72 ANEL O - RING - Modelo Referencial: L33542 1 R$ 3,80 R$ 3,80 

73 ANEL O - RING - Modelo Referencial: E114251 1 R$ 1,57 R$ 1,57 

74 O - RING - Modelo Referencial: F62114 1 R$ 2,40 R$ 2,40 

75 ANEL O - RING - Modelo Referencial: L33541 1 R$ 2,50 R$ 2,50 

76 JUNTA - Modelo Referencial: N6271 1 R$ 8,00 R$ 8,00 

77 ANEL O - RING - Modelo Referencial: L33540 1 R$ 4,80 R$ 4,80 

78 JUNTA - Modelo Referencial: L33566 1 R$ 35,33 R$ 35,33 

79 BOMBA - Modelo Referencial: D77005 1 R$ 993,33 R$ 993,33 

80 FILTRO - Modelo Referencial: 75313722 1 R$ 78,33 R$ 78,33 

81 ANEL - Modelo Referencial: D73735 2 R$ 11,67 R$ 23,33 

82 JUNTA - Modelo Referencial: L33593 1 R$ 39,33 R$ 39,33 

83 
VALVULA HIDRÁULICA - Modelo Referencial: 
71008477 

1 R$ 2.450,00 R$ 2.450,00 

84 
SERVIÇO DE DESMONTAR/ REPARAR E MONTAR 
A TRANSMISSÃO 

1 R$ 4.438,00 R$ 4.438,00 

VALOR TOTAL GLOBAL REFERENCIAL 
R$ 

27.898,78 

 
 
 

LOTE 04 - COTA RESERVADA ME/EPP 
Peças e mão de obra do referente a manutenção veículo Trator TL 60 E - New Holland - Ano 2012 
(veículo nº 113). 

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Platô de embreagem 1 R$ 3.783,24 R$ 3.783,24 

02 Disco de embreagem 1 R$ 758,03 R$ 758,03 

03 
Tirar, reparar e colocar platô e disco de 

embreagem 
1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

VALOR TOTAL GLOBAL REFERENCIAL R$ 5.741,27 

 
1.2 – O valor unitário referencial do item foi obtido através de pesquisas de preços do objeto da 
licitação no mercado, junto a diversas empresas, aplicando-se a média aritmética dos orçamentos 
colhidos, desconsiderados os limites discrepantes, assim representando o preço de mercado praticado. 
 
1.3 – Cabe ressaltar que tal valor unitário referencial (máximo) serve como limite às licitantes para a 
formulação das propostas. 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – O serviço objeto desta licitação faz-se necessária para o manutenção dos veículos pesados, 
acima especificados, que se encontram parado, sendo estes constantemente utilizados para 
manutenção do funcionamento adequado do aterro sanitário desta municipalidade e de 
responsabilidade desta autarquia, mediante a realização da cobertura com terra do lixo domiciliar. 
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2.2 – Trata-se de contratação de Bem comum, pois são definidos neste Termo de Referência por meio 
de especificações e padrões de qualidade que são usualmente e amplamente encontrados no mercado 
e cujas variações técnicas não influenciam no resultado da contratação. Essa classificação encontra 
amparo legal no Parágrafo Único, do Artigo 1º, da Lei 10.520/2002. 
 
 
3 – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
3.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento 
da Autorização de Fornecimento, sendo que a retirada e entrega do veículo deverá ser feita no Aterro 
Sanitário, localizada na Estrada da Guariúva, Jardim Santos Dumont, Ourinhos/SP, no horário das 8:00 
as 11:00 e das 13:00 as 17:00 de segunda a sexta-feira, em dias de expediente da SAE. 
 
3.1.1 – Eventual pedido de prorrogação, deverá ser protocolado, antes do vencimento do prazo de 
entrega, devidamente justificado pela empresa vencedora, para ser submetido à apreciação superior. 
 
3.2 – A Autorização de Fornecimento será expedida por quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da empresa vencedora, inclusive fac-
símile e correio eletrônico. 
 
3.3 – Caberá a empresa vencedora: 
 
3.3.1 – Arcar com as despesas de retirada e entrega do veículo objeto da manutenção, inclusive a 
decorrente de troca ou reposição de peças que apresentarem avarias ou forem recusadas por não 
atender os termos estabelecidos neste edital; 
 
3.3.2 – Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua 
culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo; 
 
3.3.3 – Prestar os serviços nos exatos termos constantes no edital e na proposta ofertada, 
principalmente no tocante à unidade de fornecimento e à marca indicada durante o certame licitatório, 
sob pena de recusa de recebimento. 
 
3.3.4 – Garantir o fornecimento exclusivo de peças e componentes originais ou autorizados pelo 
fabricante, não podendo valer-se em nenhuma hipótese de itens recondicionados, de mercado paralelo 
ou de outra procedência, sem expressa e prévia autorização da CONTRATANTE, bem como as 
mesmas deverão passar por inspeção, realizada por funcionário autorizado. 
 
3.3.5 - Refazer os serviços ou substituir as peças e componentes, comprovadamente considerados 
inadequados pela CONTRATANTE. 
 
3.3.6 - Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota da 
CONTRATADA, que estejam sobre sua tutela, independentemente de dolo ou culpa, quando da 
execução do serviço. 
 
3.3.7 - Facilitar o acesso aos locais em que estiverem sendo executados os serviços de funcionários 
credenciados pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. 
 
3.3.8 - Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, documentação comprobatória da 
procedência das peças destinadas a manutenção dos veículos. 
 
3.3.9 - Permitir a fiscalização a execução do serviço através de servidor designado pela 
CONTRATANTE atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as 
normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou 
terceiros. 
 
3.3.10 - Promover os serviços através de sua própria estrutura, incluindo o fornecimento de peças e 
mão de obra, assim como os demais serviços necessários para a execução plena dos mesmos. 
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3.3.11 - Fornecer, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, todos os materiais, utensílios, 
equipamentos, ferramentas, instalações, transporte, ferramental especializado, etc., necessários para a 
completa realização dos serviços, inclusive os materiais necessários para limpeza de peças e 
acessórios, quando o veículo estiver em manutenção. 
 
3.3.12 – Comunicar imediatamente a SAE qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a 
execução do Contrato. 
 
3.3.13 - Assumir a inteira responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais, 
além das obrigações trabalhistas em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. Deverá também 
assumir a inteira responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas nas legislações trabalhistas e 
previdenciárias decorrentes de acidentes de trabalho que tenham por vitimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 
CONTRATANTE. 
 
3.3.14 - Manter contato com a CONTRATANTE sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos 
serviços objeto deste edital, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados 
pela urgência do caso. 
 
3.5 – Constatadas irregularidades na prestação do serviço objeto desta licitação, esta Autarquia, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 
 
3.5.1 – Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referência, 
determinando sua substituição. 
 
3.6 – O recebimento definitivo não exime a empresa vencedora de sua responsabilidade, na forma da 
lei, pela qualidade, correção e segurança do produto entregue. 
 
4 – DA GARANTIA 
 
4.1 - A CONTRATADA se compromete a oferecer os seguintes prazos mínimos de garantia: 
 
4.1.1 - Para serviços de mão de obra 90 (noventa) dias. 
 
4.1.2 - Peças utilizadas em motor, caixa de velocidade e diferencial 06 (seis) meses. 
 
4.1.3 – Demais peças ou serviços 03(três) meses. 
 
4.2 – Durante a garantia deverão ser substituídas, sem ônus adicional, peças ou partes defeituosas, 
salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. 
 
4.3 – A licitante vencedora deverá no ato da sua contratação apresentar a relação com o endereço e 
telefone das assistências técnicas autorizadas, mais perto do município de Ourinhos. 
 
4.4 – A licitante vencedora será responsável por enviar o produto à assistência técnica para prestação 
dos serviços de garantia e suporte técnico 
 
4.5 – Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a contratada será comunicada e deverá no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação providenciar o 
devido reparo, sem qualquer ônus para a SAE. 
 
4.6 – Para a comprovação da garantia deverá ser apresentada a cópia do certificado fornecido pela 
fabricante, no momento da entrega, junto com a nota fiscal. Caso o prazo de garantia oferecido pelo 
fabricante for menor, deverá ser juntada declaração da empresa vencedora, referente à extensão do 
prazo, até o exigido neste edital. 
 
 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS 
Av. Altino Arantes, 369, Centro – Fone (14) 3322-1866 / Fax (14) 3322-1645 – CEP 19900-031 – Ourinhos – SP - CNPJ 49.131.287/0001-88 

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 – Não será permitida a participação de empresas estrangeiras, assim como a de consórcios de 
empresas no certame, em virtude da simplicidade e facilidade de aquisição junto ao mercado nacional 
do objeto a ser comprado. 
 
5.2 - Os serviços previstos no Edital e seus anexos serão executados nas instalações da licitante 
vencedora, o qual obriga-se a devolvê-los em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais 
serviços com pessoal qualificado, mediante emprego de técnica e ferramental adequados. 
 
5.3 – A empresa contratada deverá utilizar materiais e acessórios recomendados pela montadora do 
veículo. 
 
5.4 – Todas as demais normas pertinentes a presente contratação, estão devidamente dispostas no 
respectivo Edital de licitação. 

 
 

Ourinhos, 15 de maio de 2018. 
 
 

MAURÍCIO DELLA TÔNIA 
Chefe de Compras 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
DE PLENO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial n° ___/2018 
 
 
 
 
 
   A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, com 

sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua _______________, n° 

___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no CPF n° __________, DECLARA, 

para os devidos fins, sob as penas da lei, que atendeu plenamente os requisitos de habilitação 

expressos no Edital de Licitação Pública – Modalidade Pregão Presencial n° ___/2018, a realizar-se no 

dia ___ de _____ de 2018, às ___ horas. 

 

     

 
 

__________ , ___ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÕES 
 
 

Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial n° ___/2018 
 
 
   A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, com 

sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua _______________, n° 

___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no CPF n° __________, DECLARA, 

para os devidos fins, sob as penas da lei: 

 

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa 
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal do Brasil; 
 
b) que a empresa atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus empregados; 
 
c) que a empresa atende as normas do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999; 
 
d) para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura 
do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o 
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, 
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a licitante 
está cumprindo o plano de recuperação judicial; 
 
e) para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da 
assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  
 
 
 
 

__________ , ___ de __________ de 2018. 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

 
 
   A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob n° ______________, com 

sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua _______________, n° 

___, Bairro __________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________, 

portador(a) da Carteira de Identidade n° __________ e inscrito(a) no CPF n° __________, DECLARA, 

sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que é 

considerada (____) microempresa ou (____) empresa de pequeno porte, nos termos do 

enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos 

impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos 

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

desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei 

complementar, no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº ____/2018, realizado pela 

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. 

 

OBS.: Assinalar com um “x” a condição da empresa. 

 

 

__________ , ___ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial n° ___/2018 
 
 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

Bairro: Cidade/UF: 

CEP: Fone: 

CNPJ: e-mail: 

DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO 

Banco: 

Agência: Conta Corrente: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome:  

Endereço: 

Bairro: Cidade/UF: 

CEP: Fone: 

CPF: RG: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Cargo/Função: 

 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS PESADOS DA SAE. 

 
 

LOTE 01 
Peças e mão de obra referente a manutenção do rodante da esteira do veículo Trator de 

Esteiras D130 – New Holland - Ano 2011 (veículo nº 112). 

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Rolete inferior duplo 6   

02 Roda motriz 2   

03 Rolete simples 8   

04 Parafuso esteira 5/8-18x2.3/32 300   

05 Porca quadrada esteira 5/8-18 300   

06 Esteira rodante 43 elos sem sapata 2   

07 Roda guia 2   

08 Rolete superior 4   

09 Serviço de desmontar/reparar/montar 
esteira rodante, roda motriz, roda guia  
e roletes 

1   

 
Valor Global Total do Lote 01 __________(___________________________________________) 
 
 

LOTE 02 - COTA RESERVADA ME/EPP 
Peças e mão de obra referente a manutenção do motor do veículo Trator de Esteiras D130 – 

New Holland - Ano 2011 (veículo nº 112). 

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Retentor do mancal traseiro do motor 1   

02 Remoção do motor para trocar o 
retentor do mancal 

1   
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Valor Global Total do Lote 02 __________(___________________________________________) 
 
 

LOTE 03 
Peças e mão de obra referentes a manutenção do veículo Pá Carregadeira 12C turbo – New 

Holland – Ano 2010 (Veículo 111) 

Item Descrição Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

PEÇAS DO CONVERSOR DE TORQUE 

01 ANEL DE PRESÃO - Modelo Referencial: T42352 2   
02 ANEL - Modelo Referencial: N9083 1   

03 ANEL - Modelo Referencial: A18012 1   
04 PLANETÁRIA - Modelo Referencial: L33465 1   

05 SUPORTE - Modelo Referencial: L33463 1   

06 
CONJUNTO DO ROLAMENTO - Modelo Referencial: 
E157336 

1   

07 ANEL TRAVA - Modelo Referencial: L33464 1   
08 ENGRENAGEM - Modelo Referencial: L33462 1   
09 ANEL DE VEDAÇÃO - Modelo Referencial: D87224 1   

10 TURBINA - Modelo Referencial: E105057 1   
11 O - RING - Modelo Referencial: D58178 1   

12 ANEL DE VEDAÇÃO - Modelo Referencial: 304052A1 1   

13 
PLACA DE COBERTURA - Modelo Referencial: 174144 
A1 

1   

14 
PLACA DE COBERTURA - Modelo Referencial: 147145 
A1 

3   
15 PARAFUSO - Modelo Referencial: S97319 10   
16 DEFLETOR - Modelo Referencial: L33459 1   

17 ANEL - Modelo Referencial: L33460 1   
18 ANEL DE PRESSAO - Modelo Referencial: A17903 1   

19 ESPAÇADOR - Modelo Referencial: L30685 1   

20 ESTATOR - Modelo Referencial: E105059 1   

21 ANEL - Modelo Referencial: E158464 1   
22 TURBINA - Modelo Referencial: E105055 1   

23 ANEL - Modelo Referencial: A17997 1   

24 ANEL TRAVA - Modelo Referencial: 147469 A1 1   
25 ROLAMENTO - Modelo Referencial: A17986 1   

26 EIXO - Modelo Referencial: L33452 1   
27 SUPORTE - Modelo Referencial: D80314 1   

PEÇAS DA CARCAÇA DA TRANSMISSÃO 

28 JUNTA - Modelo Referencial: L33476 1   

29 ESFERA - Modelo Referencial: 211-357 1   
30 JUNTA - Modelo Referencial: 589620 1   
31 VALVULA - Modelo Referencial: E104171 1   

32 JUNTA - Modelo Referencial: L30039 1   
33 FILTRO TELA - Modelo Referencial: L33482 1   

PEÇAS DO EIXO E EMBREAGEM DA 2ª VELOCIDADE 

34 ROLAMENTO - Modelo Referencial: S89638 2   
35 ANEL - Modelo Referencial: A17918 3   

36 ANEL - Modelo Referencial: L33514 1   

37 VEDADOR DE ÓLEO - Modelo Referencial: S300741 1   
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38 ANEL - Modelo Referencial: S89652 1   

39 
CONJUNTO DA 2ª VELOCIDADE - Modelo Referencial: 
E104122 

1   
PEÇAS DO EIXO DA 3ª VELOCIDADE E RÉ 

40 ANEL DE VEDAÇÃO - Modelo Referencial: L33485 5   
41 ANEL - Modelo Referencial: A17908 2   
42 ANEL - Modelo Referencial: A17918 2   

43 
CONJUNTO DO ROLAMENTO - Modelo Referencial: 
S89646 

1   
44 DISCO - Modelo Referencial: A17921 30   

45 ROLAMENTO - Modelo Referencial: A17912 1   

46 ESPAÇADOR - Modelo Referencial: S89649 1   
47 ANEL - Modelo Referencial: L33514 5   
48 PISTÃO - Modelo Referencial: E158955 4   
49 PLACA - Modelo Referencial: A17919 4   

50 DISCO - Modelo Referencial: S89718 24   

51 
CONJUNTO DO ROLAMENTO - Modelo Referencial: 
E157051 

1   

52 PRENDEDOR - Modelo Referencial: N6812 2   

53 ANEL TRAVA - Modelo Referencial: E114328 2   
54 PRENDEDOR - Modelo Referencial: L33487 2   

55 PRENDEDOR - Modelo Referencial: S89667 4   

56 MOLA VALVULA - Modelo Referencial: L33487 4   

57 
CONJUNTO DA 3ª VELOCIDADE E RÉ - Modelo 
Referencial: S1133669 

1   

58 VEDADOR DE ÓLEO - Modelo Referencial: S300741 4   
PEÇAS DO EIXO DA 4ª VELOCIDADE 

59 JUNTA - Modelo Referencial: D77022 1   

60 DISCO - Modelo Referencial: D55252 6   

61 ANEL - Modelo Referencial: D77016 3   
62 ESFERA - Modelo Referencial: 211-26 1   

63 ROLAMENTO - Modelo Referencial: S89673 1   
64 EIXO - Modelo Referencial: E68948 1   

65 CUBO - Modelo Referencial: D77025 1   

66 ANEL - Modelo Referencial: S89681 1   

67 
ROLAMENTO DE ROLETES - Modelo Referencial: 
D77018 

1   
68 ANEL - Modelo Referencial: S89674 1   
69 PORCA - Modelo Referencial: S89695 1   

70 PISTÃO - Modelo Referencial: E158960 1   
71 ANEL - Modelo Referencial: S89656 3   

PEÇAS DA BOMBA E FILTRO DA TRANSMISSÃO 

72 ANEL O - RING - Modelo Referencial: L33542 1   

73 ANEL O - RING - Modelo Referencial: E114251 1   
74 O - RING - Modelo Referencial: F62114 1   

75 ANEL O - RING - Modelo Referencial: L33541 1   
76 JUNTA - Modelo Referencial: N6271 1   
77 ANEL O - RING - Modelo Referencial: L33540 1   

78 JUNTA - Modelo Referencial: L33566 1   

79 BOMBA - Modelo Referencial: D77005 1   
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80 FILTRO - Modelo Referencial: 75313722 1   
81 ANEL - Modelo Referencial: D73735 2   
82 JUNTA - Modelo Referencial: L33593 1   
83 VALVULA HIDRÁULICA - Modelo Referencial: 71008477 1   

84 
SERVIÇO DE DESMONTAR/ REPARAR E MONTAR A 
TRANSMISSÃO 

1   
 
Valor Global Total do Lote 03 __________(___________________________________________) 
 

LOTE 04 - COTA RESERVADA ME/EPP 
Peças e mão de obra do referente a manutenção veículo Trator TL 60 E - New Holland - Ano 2012 
(veículo nº 113). 

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total 

01 Platô de embreagem 1 R$ 3.783,24 R$ 3.783,24 

02 Disco de embreagem 1 R$ 758,03 R$ 758,03 

03 
Tirar, reparar e colocar platô e disco de 
embreagem 

1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

 
Valor Global Total do Lote 04 __________(___________________________________________) 
 
Prazo de validade da proposta (mínimo 60 dias): ___ (_____) dias contados da data da sessão do Pregão 

Presencial. 
 
Prazo de garantia:  

 
 Para serviços de mão de obra 90 (noventa) dias. 

 
 Peças utilizadas em motor, caixa de velocidade e diferencial 06 (seis) meses. 

 
 Demais peças ou serviços 03(três) meses. 

 
Prazo de entrega: Serviço deverá ser prestado no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos após o 

recebimento da Autorização de Fornecimento, sendo que a retirada e entrega do veículo deverá ser feita no Aterro 
Sanitário, localizada na Estrada da Guariúva, Jardim Santos Dumont, Ourinhos/SP, no horário das 8:00 as 11:00 e 
das 13:00 as 17:00 de segunda a sexta-feira, em dias de expediente da SAE; 
 
DECLARO, sob as penas da lei que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e 
seus Anexos. 

 
DECLARO que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data 
da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas 
administrativas, seguro, frete e lucro. 
 

__________ , ___ de __________ de 2018. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 

 
Nome do representante legal: _________________________________ 
 
RG do representante legal: ___________________________________ 
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ANEXO VI 
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 
 
 
 
 

OUTORGANTE: _______________ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob n° 

______________, com sede na cidade de _______________, Estado de _______________, à Rua 

_______________, n° ___, Bairro __________. 

 

 
OUTORGADO: _______________ (nome completo), __________ (nacionalidade), __________ 

(estado civil), __________ (profissão), residente e domiciliado(a) à __________, n° ___, Bairro 

__________, na cidade de __________, Estado de __________, portador(a) da Carteira de Identidade 

RG n° __________ e inscrito no CPF n° __________. 

 
 
PODERES: Representar o outorgante perante a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – 

SAE, durante o transcorrer dos trabalhos do Processo nº ___/2018, Pregão Presencial nº ___/2018, 

podendo formular lances, negociar preços, assinar todos os documentos e deliberar sobre todos os 

assuntos a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessários para receber, interpor recursos e 

desistir de prazos, assinar propostas, assinar contratos, e etc. 

 
 
 

__________ , ___ de __________ de 2018. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal 

(Observação: assinatura do representante legal da empresa deverá 
obrigatoriamente estar com firma reconhecida em Cartório) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE 
OURINHOS E A EMPRESA __________ PARA 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
PESADOS DA SAE. 

 
 
Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E 
ESGOTO DE OURINHOS, entidade de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 
49.131.287/0001-88, com sede à Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, neste ato representada pelo 
Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da Carteira de Identidade RG sob nº 4.617.529-5 e 
inscrito no CPF sob nº 753.799.708-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à 
empresa __________, com sede na cidade de _____, Estado de _____, à Rua _____, nº _____, Bairro 
_____, inscrita no CNPJ sob nº _____, neste ato representada por _____, ________ nacionalidade, 
________ estado civil, ________ profissão, portador(a) da Carteira de Identidade RG sob n° _____ e 
inscrito(a) no CPF sob n° _____, residente e domiciliado(a) à Rua _____, n° _____, Bairro _____, na 
cidade de _____, Estado de _____, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente 
Contrato, decorrente da Licitação Pública – Pregão Presencial nº 13/2018, Processo nº 279/2018, que 
é parte integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, regido pelas Leis 
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações, e demais dispositivos legais pertinentes à espécie, e 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a prestação de manutenção corretiva em veículo pesado, com 
fornecimento de peças de reposição e acessórios, genuínos ou similares, que atendam às 
recomendações dos fabricantes, em conformidade com as especificações deste edital e seus anexos e 
demais disposições deste contrato. 
 
1.2 – Consideram-se partes integrantes deste instrumento, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes documentos: 
 
1.2.1 – Edital do Pregão Presencial nº 13/2018; 
 
1.2.2 – Proposta de ___ de ________ de 2018, apresentada pela CONTRATADA; 
 
1.2.3 – Ata da sessão pública do Pregão Presencial nº 13/2018. 
 
1.3 – O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E RECURSOS 
 
2.1 – O valor total do presente contrato é de R$ _____ (_____). 
 
2.2 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados na seguinte dotação: 
 
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
03.05.01 – Diretoria de Coleta de Lixo 
03.05.03 – Gerência do Aterro Sanitário 
15.452.0603.2.801 – Manutenção e Operação da Unidades Executoras 
3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 
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CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
3.1 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da data de 
recebimento do objeto pela CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 
4.1 – O serviço deverá ser prestado no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento 
da Autorização de Fornecimento, sendo que a retirada e entrega do veículo deverá ser feita no Aterro 
Sanitário, localizada na Estrada da Guariúva, Jardim Santos Dumont, Ourinhos/SP, no horário das 8:00 
as 11:00 e das 13:00 as 17:00 de segunda a sexta-feira, em dias de expediente da SAE. 
 
4.1.1 – Eventual pedido de prorrogação, deverá ser protocolado, antes do vencimento do prazo de 
entrega, devidamente justificado pela CONTRATADA, para ser submetido à apreciação superior. 
 
4.2 – A Autorização de Fornecimento será expedida por quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA, inclusive fac-
símile e correio eletrônico. 
 
4.3 - Os serviços previstos no Edital e seus anexos serão executados nas instalações da licitante 
vencedora, o qual obriga-se a devolvê-los em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais 
serviços com pessoal qualificado, mediante emprego de técnica e ferramental adequados. 
 
4.4 – Caberá a empresa CONTRATADA: 
 
4.4.1 – Arcar com as despesas de retirada e entrega do veículo objeto da manutenção, inclusive a 
decorrente de troca ou reposição de peças que apresentarem avarias ou forem recusadas por não 
atender os termos estabelecidos neste edital; 
 
4.4.2 – Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua 
culpa ou dolo durante o fornecimento do objeto deste termo; 
 
4.4.3 – Prestar os serviços nos exatos termos constantes no edital e na proposta ofertada, 
principalmente no tocante à unidade de fornecimento e à marca indicada durante o certame licitatório, 
sob pena de recusa de recebimento. 
 
4.4.4 – Garantir o fornecimento exclusivo de peças e componentes originais ou autorizados pelo 
fabricante, não podendo valer-se em nenhuma hipótese de itens recondicionados, de mercado paralelo 
ou de outra procedência, sem expressa e prévia autorização da CONTRATANTE, bem como as 
mesmas deverão passar por inspeção, realizada por funcionário autorizado. 
 
4.4.5 - Refazer os serviços ou substituir as peças e componentes, comprovadamente considerados 
inadequados pela CONTRATANTE. 
 
4.4.6 - Responder pelos danos causados diretamente aos veículos componentes da frota da 
CONTRATADA, que estejam sobre sua tutela, independentemente de dolo ou culpa, quando da 
execução do serviço. 
 
4.4.7 - Facilitar o acesso aos locais em que estiverem sendo executados os serviços de funcionários 
credenciados pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. 
 
4.4.8 - Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, documentação comprobatória da 
procedência das peças destinadas a manutenção dos veículos. 
 
4.4.9 - Permitir a fiscalização a execução do serviço através de servidor designado pela 
CONTRATANTE atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as 
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normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou 
terceiros. 
 
4.4.10 - Promover os serviços através de sua própria estrutura, incluindo o fornecimento de peças e 
mão de obra, assim como os demais serviços necessários para a execução plena dos mesmos. 
 
4.4.11 - Fornecer, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, todos os materiais, utensílios, 
equipamentos, ferramentas, instalações, transporte, ferramental especializado, etc., necessários para a 
completa realização dos serviços, inclusive os materiais necessários para limpeza de peças e 
acessórios, quando o veículo estiver em manutenção. 
 
4.4.12 – Comunicar imediatamente a SAE qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a 
execução do Contrato. 
 
4.4.13 - Assumir a inteira responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais, 
além das obrigações trabalhistas em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. Deverá também 
assumir a inteira responsabilidade por todas as obrigações estabelecidas nas legislações trabalhistas e 
previdenciárias decorrentes de acidentes de trabalho que tenham por vitimas os seus empregados no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da 
CONTRATANTE. 
 
4.4.14 - Manter contato com a CONTRATANTE sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos 
serviços objeto deste edital, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados 
pela urgência do caso 
 
4.5 – Constatadas irregularidades no objeto entregue, a CONTRATANTE, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, poderá: 
 
4.5.1 – Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Termo de Referência, 
determinando sua substituição. 
 
4.6 – O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da lei, 
pela qualidade, correção e segurança do produto entregue. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
5.1 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento do 
objeto pela CONTRATANTE, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da 
CONTRATADA, bem como somente após ser conferido, aceito e atestado pelo responsável pelo 
recebimento do objeto deste Edital. 
 
5.1.1 – Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os 
contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações 
destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 
 
5.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 
necessários à contratação contenham incorreções. 
 
5.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento 
em dias de expediente na CONTRATANTE. 
 
5.3 – Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente 
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que 
deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
5.3.1 – Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para 
pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
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5.4 – No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o 
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de 
que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
5.5 – No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com 
os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as 
obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
5.6 – A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 5.4 e 5.5 assegura a 
CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
5.7 – A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o valor da 
parcela única paga com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento, caso o atraso for única e exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na 
variação do IGP-M da FGV. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
6.1 – Tomar todas as providências necessárias à fiel execução dos serviços objeto desta licitação; 
 
6.2 – Manter durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
 
6.3 – Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância 
às normas legais regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
 
6.4 – Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 
prontamente a quaisquer reclamações; 
 
6.5 – Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos, condições exigidas e observar as datas, horários 
estabelecidos pela CONTRATANTE; 
 
6.6 – Responsabilizar-se pela segurança dos veículos da CONTRATANTE que estejam sob sua 
responsabilidade, quando da execução do serviço; 
 
6.7 - Garantir o fornecimento exclusivo de peças e componentes originais ou autorizados pelo 
fabricante, não podendo valer-se em nenhuma hipótese de itens recondicionados, de mercado paralelo 
ou de outra procedência, sem expressa e prévia autorização da CONTRATANTE, bem como as 
mesmas deverão passar por inspeção, realizada por funcionário autorizado; 
 
6.8 – Refazer os serviços ou substituir as peças e componentes, comprovadamente considerados 
inadequados pela CONTRATANTE; 
 
6.9 – Facilitar o acesso de funcionários credenciados pela CONTRATANTE aos locais em que 
estiverem sendo executados os serviços; 
 
6.10 – Executar os serviços em caráter prioritário, depois de autorizado pela CONTRATANTE; 
 
6.11 – Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, documentação comprobatória da 
procedência das peças destinadas à manutenção dos veículos; 
 
6.12 – Permitir a fiscalização da execução do serviço através de servidor designado pela 
CONTRATANTE atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar 
fazer ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material, que não estejam de acordo com as 
normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou 
terceiros; 
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6.13 – A empresa deverá promover os serviços através de sua própria estrutura, incluindo o 
fornecimento de peças e mão de obra, assim como os demais serviços necessários para a execução 
plena dos mesmos; 
 
6.14 – Fornecer, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, todos os materiais, utensílios, 
equipamentos, ferramentas, instalações, transporte, ferramental especializado, etc., necessários para a 
completa realização dos serviços, inclusive os materiais necessários para limpeza de peças e 
acessórios, quando o veículo estiver em manutenção; 
 
6.15 – Deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer irregularidade ou dificuldade que 
impossibilite a execução do Contrato; 
 
6.16 – Caberá à CONTRATADA assumir a inteira responsabilidade por todos os encargos 
previdenciários, fiscais e comerciais, além das obrigações trabalhistas em vigor, obrigando-se a saldá-
los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE. Deverá também assumir a inteira responsabilidade por todas as obrigações 
estabelecidas nas legislações trabalhistas e previdenciárias decorrentes de acidentes de trabalho que 
tenham por vitimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que acontecido nas dependências da CONTRATANTE; 
 
6.17 – Manter contato com a CONTRATANTE sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos 
serviços objeto deste edital, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados 
pela urgência do caso, os quais deverão ser reiterados por escrito na primeira oportunidade para seu 
registro; 
 
6.18 – A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o 
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela 
CONTRATANTE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, 
comunicar imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE. 
 
6.19 – Manter durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem 
como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando 
documentação revalidada se algum documento perder a validade. 
 
6.20 - Não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar a 
execução do objeto ora contratado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
7.1 – Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
 
7.2 – Indicar, formalmente, o(s) Fiscal(is) do Contrato para acompanhamento da execução contratual. 
 
7.3 – Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do 
objeto. 
 
7.4 – Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto deste 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA 
 
 
8.1 - A CONTRATADA se compromete a oferecer os seguintes prazos mínimos de garantia: 
 
8.1.1 - Para serviços de mão de obra 90 (noventa) dias. 
 
8.1.2 - Peças utilizadas em motor, caixa de velocidade e diferencial 06 (seis) meses. 
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8.1.3 – Demais peças ou serviços 03(três) meses. 
 
8.2 – Durante a garantia deverão ser substituídas, sem ônus adicional, peças ou partes defeituosas, 
salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. 
 
8.3 – A CONTRATADA deverá no ato da sua contratação apresentar a relação com o endereço e 
telefone das assistências técnicas autorizadas, mais perto do município de Ourinhos. 
 
8.4 – A CONTRATADA será responsável por enviar o produto à assistência técnica para prestação dos 
serviços de garantia e suporte técnico 
 
8.5 – Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento da comunicação providenciar o 
devido reparo, sem qualquer ônus para a SAE. 
 
8.6 – Para a comprovação da garantia deverá ser apresentada a cópia da fornecida pelo fabricante, no 
momento da entrega, junto a nota fiscal. Caso o prazo de garantia oferecido pelo fabricante for menor, 
deverá ser juntada declaração da CONTRATADA, referente à extensão do prazo, até o exigido neste 
contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – RESCISÃO E SANÇÕES 
 
9.1 – O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das 
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, autorizam, desde 
já, a CONTRATANTE a rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação 
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de 
inadimplência. 
 
9.2 – A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 
 
9.3 – A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 
9.4 – Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá ser aplicada à CONTRATADA a 
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 
9.5 – O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo no disposto no parágrafo primeiro do 
artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da 
obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na 
seguinte proporção: 
 
I – Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; 
 
II – Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 
(quadragésimo quinto) dia de atraso; e 
 
III – A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 
obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou 
contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no subitem 9.4. 
 
9.6 – As multas referidas neste item 9 não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

 
9.7 – No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos da 
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a 
licitação. 
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9.8 – A aplicação de quaisquer sanções referidas neste disposto, não afasta a responsabilidade civil da 
CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
 
9.9 – A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 
 
9.10 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em 
falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 
 
9.11 – No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento 
do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das 
demais cominações legais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 
10.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo. 
 
10.2 – E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. 
 
 

Ourinhos, ___ de __________ de 2018. 
 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS 
Marcelo Simoni Pires 

Superintendente 
CONTRATANTE 

 
 
 

EMPRESA 
Representante Legal 

Qualificação 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
 
Nome: _________________________   Nome: _________________________  
RG: ___________________________   RG: ___________________________ 
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ANEXO VII-A 
 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
 

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. 
CONTRATADA: ___________________________. 
CONTRATO N°(DE ORIGEM): _____/2018. 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Manutenção de Veículos Pesados da 
SAE. 
ADVOGADO: ____. 
 
 
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes 
do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 
 
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o 
artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, precedidos de 
mensagem eletrônica aos interessados. 
 
 

Local __________, ____ de __________ de 2018. 
 
 
 
 

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
Marcelo Simoni Pires 

Superintendente 
e-mail institucional: superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br  

e-mail pessoal: superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br 
 
 
 

Assinatura_______________________________________ 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

EMPRESA 
Representante Legal 

Qualificação 
e-mail institucional:________________________________ 
e-mail pessoal:___________________________________ 

 
 
 

Assinatura_______________________________________ 
CONTRATADA  

mailto:superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br
mailto:superintendencia@saeourinhos.sp.gov.br


 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS 
Av. Altino Arantes, 369, Centro – Fone (14) 3322-1866 / Fax (14) 3322-1645 – CEP 19900-031 – Ourinhos – SP - CNPJ 49.131.287/0001-88 

ANEXO VIII 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2018 
 

PROCESSO Nº _______/2018 
 
 
 
Denominação: 
 
CNPJ: 
 
Endereço: 
 
e-mail: 
 
Cidade: 
 
Estado: 
 
Telefone: 
 
Fax: 
 
 
Obtivemos, através de acesso à página www.sae-ourinhos.com.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: _____________________, ______ de ______________ de 2018. 
 
Nome: ____________________________________________________ 
 
 
Prezado licitante, 
 
Visando à comunicação futura entre esta Autarquia e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do edital e remetê-lo à Divisão de Material e Patrimônio, pelo e-mail 
licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br ou pelo fax (14) 3322-1645. 
 
A não remessa do recibo exime a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

http://www.sae-ourinhos.com.br/
mailto:licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br

