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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019. 
PROCESSO Nº 117/2019. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 29 DE ABRIL DE 2019. 
HORÁRIO: 09 HORAS. 
LOCAL: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SAE, LOCALIZADO NA AVENIDA ALTINO ARANTES, Nº 
369, CENTRO. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA VISUAL E ALARMES 
MONITORADOS, AMBOS POR INTRANET COM CESSÃO DE MATERIAL EM COMODATO. 
INTERESSADOS: DIRETORIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE OPERAÇÕES 

 
 
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 representado pelo Superintendente, Sr. 
Marcelo Simoni Pires, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão 
Presencial sob o nº 12/2019, objeto do Processo nº 117/2019, do tipo menor preço por lote, execução 

indireta, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial 
através de sistema de vigilância eletrônica visual e alarmes monitorados, ambos por intranet com cessão 
de material em comodato, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decretos Municipais nºs 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 na Diretoria de Administração, na sede desta 
Autarquia, localizado na Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, iniciando-se no dia 29 de abril de 2019, às 9 
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 compras da SAE – Superintendência 
de Água e Esgoto de Ourinhos, sito à Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro, no horário comercial ou no site 
(http://www.saeourinhos.sp.gov.br/Licitacoes.php) 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 o registro de preços para a contratação de empresa para prestação 
de serviços de vigilância patrimonial através de sistema de vigilância eletrônica visual e alarmes 
monitorados, ambos por intranet com cessão de material em comodato, conforme especificações constantes 

neste edital e seus anexos. 
 
3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

3.1 – A despesa, estimada em R$ 539.920,00 (quinhentos e trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), 
conforme planilha de preços, que onerará futuramente os recursos orçamentários e financeiros, reservados 
nas seguintes dotações: 
 
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 

03.03.00 – Diretoria de Administração 

03.03.01 – Diretoria Administrativa 

04.122.0601.2.801 – Manutenção e Operação das Unidades Executoras 

3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 

http://www.saeourinhos.sp.gov.br/Licitacoes.php
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03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
03.04.00 – Diretoria de Operações 
03.04.01 – Diretoria de Operações 
15.452.0603.2.801 – Manutenção e Operação da Unidades Executoras 
3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 
 
4 – VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA 

 
4.1 – A Visita Técnica será obrigatória a todos os interessados em participar do presente certame, devendo 
ocorrer entre a data de publicação deste Edital até o último dia útil anterior à data fixada para abertura da 
sessão pública e ser previamente agendada. 
 
4.2 – A Visita Técnica Obrigatória deverá ser realizada nos dias úteis e de expediente administrativo no 
período compreendido entre 09 de abril de 2019 à 26 de abril de 2019, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 14h00min às 16h00min, devendo o interessado agendá-la com 1 (um) dia de 
antecedência, através do email licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br, devendo informar o dia e horário no qual 

pretende realizar a visita, bem como todos os dados da empresa Razão Social, Endereço e CNPJ e do 
representante que fará a visita, nome completo, RG e CPF e comparecer na data agendada, no local 
estipulado quando do agendamento da visita. 
 

4.3 - As proponentes ficam obrigadas à realização da Visita Técnica aos locais de execução dos serviços, 
que deverá ser realizada por profissional que pertença ao quadro de funcionários da empresa licitante, 
designados com credencial assinada pelo responsável da empresa, conferindo-lhe poderes para vistoriar os 
locais onde serão executados os serviços, objeto deste certame, para a necessária avaliação do objeto, onde 
deverá dirimir todas as dúvidas existentes, a fim de garantir o conhecimento das causas. 
 

4.4 – Após a visita técnica, será expedido um Atestado de Visita Técnica, o qual constitui documento hábil 
para apresentação no envelope de Habilitação da licitante. 
 
 
5 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  
5.1 – Somente 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. 

 

5.2 – 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 artigo 10º da Lei Federal nº 9.605/98; 

e) declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

f) proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.429/92; 
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. 

  

5.3 – 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. 

 
6 – DO CREDENCIAMENTO 

mailto:licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br
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6.1 – Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que segue: 
 
6.1.1 – 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; 
 
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. 
 
6.1.2 – 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. 
 
6.1.3 – 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) e/ou 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 123/06, 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). 
 
b) As licitantes que não apresentarem o exigido na alínea “a” acima mencionada para fins de comprovação 
de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não gozarão das benesses da lei 
complementar 123/2006. 
 
6.2 – Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de 
eventuais licitantes retardatários. 
 
7 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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7.1 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 
PROCESSO Nº 117/2019 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS – SAE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 
PROCESSO Nº 117/2019 
ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 
 

7.1.1 – 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. 
 
7.2 – 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. 
 
7.3 – 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. 
 
7.4 – 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. 
 
7.5 – 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. 
 
7.6 – Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação da licitante. 
 
7.7 – Objetivando a segurança e a integridade dos documentos apresentados, recomenda-se que sejam 
numerados e rubricados em todas as folhas. 
 
8 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 
8.1 – 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. 

 
8.2 – Deverão estar consignado na proposta, conforme modelo constante do Anexo V: 
 
8.2.1 – Dados do licitante; dados bancário para pagamento e dados do representante legal da empresa para 
assinatura da ata de registro de preços; 
 
8.2.2 – Preços unitários, totais dos itens e valor global estimado do lote, 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; 
 
8.2.3 – Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data da sessão deste 
Pregão Presencial; 
 
8.2.4 – Prazo de instalação: em até 60 (sessenta) dias corrido, a contar do recebimento da autorização de 
fornecimento emitida pela SAE; 
 
8.2.5 – Declaração impressa na proposta de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas 
neste Edital e seus Anexos; 
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8.2.6 – 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; 
 
8.3 – 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. 
 
8.4 - É obrigatório a empresa participante cotar todos os itens do LOTE, descrito no Anexo I deste Edital, 
sendo que o não cumprimento dessa obrigação acarretará na desclassificação da proposta. 
 
8.5 – A planilha de cotação dos itens deverá obedecer à ordem do Anexo I. 
 
9 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 
9.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 
dizem respeito a: 
 
9.1.1 – 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. 
 
9.1.1.1 – Os documentos relacionados nas alíneas "a", “b” e “b.1” do subitem 9.1.1 não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
9.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
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 e trabalhista das microempresas ou empresas de pequeno porte, 
somente será exigida para efeito de assinatura da Ata de Registro de Preços; 
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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, 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. 
 
9.1.2.1 – 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. 
 
9.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

9.1.3.1 – De forma a demonstrar a qualificação econômico-financeira, os licitantes deverão apresentar: 
  

a) Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na 

forma da lei e do Código Civil (contendo as assinaturas do sócio, do contador responsável, com os 

respectivos termos de abertura e encerramento, registrado na junta comercial ou Cartório de 

Registro, conforme o caso), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição ou balancetes ou balanços provisórios. A boa situação financeira será avaliada de 

acordo com os critérios estabelecidos a seguir: 

 

a.1) Demonstrações contábeis do ultimo exercício social que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, apurada por meio dos índices contábeis abaixo: 

 

 ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 Deverá ser igual ou superior a 1. 

  

ILC = Ativo Circulante . 

  Passivo Circulante 

 Deverá ser igual ou superior a 1. 

 

IE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 Ativo Total 

 Deverá ser menor ou igual a 0,4. 

 

b) A licitante deverá comprovar o patrimônio liquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor 

estimado para o período do contrato, o que corresponde a R$ 102.976,33 (cento e dois mil e 

novecentos e setenta e seis reais e trinta e trinta centavos) devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 

data através de índices oficiais. 

c) Para licitante que utiliza a escrituração contábil digital, a exigência disposta na alínea “a” poderá ser 

cumprida por meio de apresentação de cópia do Balanço Patrimonial do último exercício social 

exigido, acompanhado dos termos de abertura e encerramento (relatório gerado pelo SPED), recibo 

de entrega digital na Receita Federal e termo de autenticação da junta comercial. 
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d) Para licitantes constituídas na forma de sociedade anônima, a exigência dispostas na alínea “a”, 

deverá ser cumprida por meio de apresentação de cópia do Balanço Patrimonial do último exercício 

social em um dos seguintes formatos: 

 Publicação no diário oficial; 

 Publicação em jornal de grande circulação; 

 Certidão ou fotocópia autenticada pela junta comercial da sede ou domicilio da empresa. 

e) A empresa recém constituída (no primeiro exercício) deverá apresentar, em substituição ao Balanço 

Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura, nas mesma condições formais exigidas na alínea “a”. 

f) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

g) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

g.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. 

 
9.1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo necessariamente estar em nome da licitante, a 
quantidade de 50% do total estimado correspondente ao lote em que estiver participando. 

b) Certidão de registro de pessoa jurídica referente ao escopo do contrato no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, do respectivo Estado ou Região de sua sede, em nome da licitante, 
em sua plena validade, devidamente atualizada em todos os dados contratuais ou do Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais - CFT. 

c) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de recebimento da proposta, 
responsável técnico com competência em conformidade com a legislação vigente; 

d) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da qualificação técnica de que trata o 
subitem anterior, deverá atuar como responsável técnico sobre o serviço que vir a ser solicitado pela 
SAE, admitindo-se a substituição do mesmo somente por outro que detenha a mesma qualificação aqui 
exigida e por motivos relevantes justificáveis pela licitante, sob avaliação da Administração; 

e) A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira 
profissional, pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado 
ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços que por ventura vierem a ser 
solicitados; 

f) Certidão de registro de pessoa física referente ao escopo do contrato, emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA, da jurisdição do domicílio do profissional técnico indicada pela 
licitante, em sua plena validade, devidamente atualizada em todos os dados cadastrais ou do Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais - CFT.. 

g) Atestado de visita técnica fornecido pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE. 

 
9.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 
9.1.5.1 – 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, 
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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. 
 
10 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 
10.1 – 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 6.1. 
 
10.2 – 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. 
 
10.2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
10.3 – 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; 
 
10.3.1 – 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. 
 
10.4 – 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. 
 
10.4.1 – Para efeito de seleção será considerado o valor total do lote. 

 
10.5 – 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. 

 
10.5.1 – 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. 
 
10.6 – 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 valor total do lote. 

 
10.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances. 
 
10.8 – Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta no item 10.4, alínea “a”, e aquelas selecionadas para a etapa de 
lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
 
10.9 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades legais cabíveis. 
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10.10 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
10.11 – Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
10.12 – 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. 
 
10.13 – 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. 
 
10.14 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
10.15 – 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. 
 
10.16 – Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
10.17 – 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. 
 
10.18 – 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. 
 
10.19 – 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. 
 
 
11 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 – 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. 
 
11.2 – 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. 
 
11.2.1 – 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; 
 
11.2.2 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova 
data para a realização deste certame. 
 
11.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado neste Edital, implicará na 
plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 
 
11.4 – 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. 
11.4.1 – Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 
fundamentado à autoridade competente; 
 
11.4.2 – O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

mailto:licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br
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11.4.3 – Os recursos devem ser protocolizados na Sede desta Autarquia, sito à Avenida Altino Arantes, nº 
369, Centro, no horário das 08h30min às 16h30min, nos dias úteis. 
 
11.5 – Admitem-se recursos por intermédio de e-mail (licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br), observando, neste 
caso, o controle do cumprimento dos prazos para apresentação das razões e contrarrazões recursais serão 
efetuados exclusivamente por esta autarquia. 
 
11.6 – 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. 
 

11.7 – 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. 

 
11.8 – 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. 
 
11.9 – No decorrer do prazo de recurso ou impugnação será aberta vista dos autos às licitantes que a 
solicitarem, independentemente de requerimento, na Chefia de Compras desta Autarquia, sito à Avenida 
Altino Arantes, nº 369, Centro, de onde os autos do processo não poderão ser retirados. 
 

11.10 – 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. 

 

11.11 - A adjudicação será feita por lote. 

 
 
12 – DA CONTRATAÇÃO 

 
12.1 – A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, 
cuja minuta integra este Edital como Anexo VII. 
 
12.1.1 – 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 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
12.1.2 – 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 12.1.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob 
pena da contratação não se realizar. 
 
12.1.3 – 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. 
 
12.2 – 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. 
 
12.3 – 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.  
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121.4 – Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata os subitens 12.1.1 e 12.3, ambos deste item 12, 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. 
 
 
13 – DAS HIPÓTESES DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
13.1 – Serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do pregão 
com vistas à celebração da contratação, quando a(s) Detentora(s): 
 
13.1.1 – Se recusar(em) a assinar o Contrato ou quando convocada(s) à assinatura, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não apresentar(em) comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, ou não 
atender(em) a todas as condições para a celebração da contratação; 
 
13.1.2 – 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. 
 
13.2 – A nova sessão será realizada em prazo, não inferior a 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do 
aviso. 
 
13.3 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Ourinhos, ofício 
encaminhado aos interessados e divulgação no endereço eletrônico www.saeourinhos.sp.gov.br.  
 
13.4 – Na sessão, respeitada a ordem de classificação, passar-se-á diretamente à fase de negociação. 
 
 
14 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
14.1 – Os serviços serão executados de acordo com as especificações do Edital, conforme a necessidade da 
SAE, conforme relacionado no item 15 e no Anexo I e I-A do Edital, através da expedição de Ordem(ns) de 
Serviço(s). 
 
14.2 – A(s) Ordem(ns) de Serviço(s) será(ão) expedida(s) por quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio 
eletrônico. 
 
14.3 – Os Serviços serão executados nos locais relacionados nos Anexo I-A. 

 
14.4 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem, 
desmontagem, manutenção, logística de pessoal, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
decorrentes da execução dos serviços, bem como dos materiais pertinentes para instalação dos 
equipamentos. 
 
14.5 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
 
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, e, em virtude dos bens objeto do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
 
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, e, em virtude dos bens objeto do presente, deverá ser efetuada de imediato, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
 
 
15 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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15.1 – Os serviços de monitoramento eletrônico deverão ser prestados através de uma Central de 
Monitoramento (Centro de Operações e Controle), totalmente equipado as expensas da empresa contratada 
e um escritório instalado na cidade, de responsabilidade e as expensas da contratada, com uma equipe 
técnica administrativa para pronto atendimento e estoque completo para eventuais necessidades e 
eventualidades. 
 
15.1.2 – A Central deverá ser equipada pela CONTRATADA em local próprio e deverá conter: 

 

 Cadeiras e mesas para três vigias no mínimo; 

 Computadores de última geração com saída para dois monitores, para o software de gerenciamento; 

 Software de gerenciamento de imagens com a possibilidade de montar layouts de acordo com a 
necessidade; 

  TV/Monitor de 42'(mínimo) em LCD ou LED; (mínimo 20 (vinte)) 

 Switch gerenciável, mínimo de 24 portas; 

  Ar condicionado 220 V tipo split de 22.000 btu´s (mínimo); 

 Nobreak com banco de baterias compatível com os sistemas instalados no local (para suprir no 
mínimo 2 horas de falta de energia); 

  Rack servidor 44u; 
 

15.1.3 – A CONTRATADA deverá disponibilizar um número de telefone, que permita no mínimo quatro 
ligações simultâneas para comunicação entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 
 
15.1.4 – A CONTRATADA deverá ter um Software para acionamento de holofotes e sistema de voz a partir 
da sala de monitoramento; 
 
15.1.5 – A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando necessário, o acesso externo as imagens que 
deverá ser através de um site para visualização ao vivo das imagens, sendo necessário através de 
autenticação de login e senha, assim como o controle dos acessos sem que seja necessário baixar qualquer 
plugin e sem acessar a rede de imagens diretamente, ou seja, através de um provedor externo à rede, que 
disponibilizará as imagens garantindo assim a segurança e privacidade das mesmas. Realizar teste de 
funcionamento todos os dias para garantir a eficácia do sistema; 
 
15.1.6 – A Central de Monitoramento ainda deverá ter acesso a todos os prédios e próprios da SAE para 
acionamento dos holofotes, sistema de som através de voz para comunicação direta com o suposto infrator 
em caixas de som, visualização das imagens e áudio conferência através de uma rede interna wireless que 
interligará todos os locais, não podendo ser via internet; 
 
15.1.7 – A central de Monitoramento de Imagens deverá ter 01 kit de 16 câmeras de vídeo instaladas em 
cada ponto, podendo solicitar mais 01 kit por ponto dependendo do tamanho do local, tanto na parte interna, 
quanto externa, todos os pontos ao mesmo tempo, vigiada por funcionários da empresa CONTRATADA e 
devera possuir em cada local monitorado, sirenes, holofotes e caixas de som, sendo acionadas através da 
central; 
 
15.1.7.1 – Dependendo do tamanho do local ele poderá abranger mais de um sistema, podendo ser 02 kits 
de 16 câmeras ou 01 kit de 16 câmeras mais outro de 08 câmeras; Essa escolha ficará a critério da SAE; 
 
15.1.8 – Caso necessário, a SAE cederá as torres para instalação colocação das antenas e a contratada 
devera implantar em cada órgão uma antena que será acoplada ao sistema. 
 
15.1.9 – A empresa deverá implantar uma rede intranet wireless totalmente independente de outra que possa 
existir e se responsabilizará inteiramente por sua manutenção e funcionamento; 
 
15.1.9.1 – Esta rede devera ter capacidade suficiente para transmissão em tempo real de todas as imagens; 
 
15.1.10 – O sistema de alarmes deverá ser implantado, não podendo seu sistema de transmissão ser por 
linha telefônica; 
 
15.1.11 – A central para recebimento das ocorrências de alarmes deverá fazer parte da sala de 
monitoramento, juntamente com a de imagens; 
 
15.1.12 – A CONTRATADA deverá dispor de pessoal especializado no regime 24x7, a fim de sanar 
problemas que possam surgir no funcionamento do sistema; 
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15.1.13 – A Central de Monitoramento de Alarmes e Imagens deverá acionar a equipe de supervisão móvel 
ou a Polícia Militar (conforme a ocorrência), que deverá se deslocar até o local toda vez que se verificar 
anormalidades de conduta nas imagens, informando o local onde constatou anormalidades, para verificar as 
causas do disparo, impedir e inibir a ação criminosa, tomando as providências necessárias para o 
restabelecimento da normalidade; 
 
15.1.13.1 – Por motivos de segurança, o deslocamento do funcionário até o local deverá ser em veículo 
equipado com sistema de rastreamento via satélite supervisionado na própria central de monitoramento; 
 

15.1.14 – A Central de Monitoramento (Centro de Operações) deverá ter software compatível com os 
equipamentos instalados que permitam a retirada de relatórios de todos os eventos, dia, hora, por tipo de 
alarme e por abertura e fechamento em horários pré-determinados; 
 
15.1.15 – O sistema de alarme devera possuir sensores Infravermelhos Passivos, sensores de dupla 
tecnologia (ou superiores), o número de sensores deverá ser suficiente para o perfeito funcionamento e todo 
o sistema de cada unidade deverá estar acoplado a um sistema no-break (fonte de alimentação/bateria) 
próprio e exclusivo, com bateria interna autorrecarregável com autonomia para, no mínimo, 10 (dez) horas de 
funcionamento em situação de contingência (falta de energia elétrica), mantendo-se o sistema de alarme. 
 
15.1.16 – O serviço de instalação de sistemas de alarme monitorado e central de monitoramento deverão ser 
concluídos em até 60 (sessenta) dias corridos após a emissão da ordem de serviços, com todos os 
equipamentos e a forma de instalação deverá obedecer às normas com padrões da ABNT/INMETRO, ser de 
boa qualidade e atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se espera, conforme determina o 
Código de Defesa do Consumidor; 
 
15.1.16.1 – O cabeamento e a fiação deverão seguir também as normas de segurança e estética; 
 
15.1.17 – Todas as despesas com manutenção, substituição e atualização dos equipamentos e sistemas, 
durante a vigência do contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a CONTRATANTE 
isenta de qualquer ônus ou encargos; 
 
15.1.18 – A CONTRATADA deverá promover orientações aos usuários do sistema, sem ônus para a 
CONTRATANTE e os sistemas deverão ser inspecionados, obrigatoriamente, no mínimo uma vez por 
trimestre, através de seus supervisores e Fiscal do Contrato, para verificar seu funcionamento; 
 
15.1.19 – Ficará a cargo da empresa contratada a realocação dos sensores quando a disposição dos 
mesmos não estiver atendendo a segurança do imóvel, mesmo que a Contratante não tenha feito qualquer 
alteração no imóvel. Os custos ficarão por conta da CONTRATADA; 
 
15.1.20 – Em caso de falha no sistema em qualquer uma das unidades monitoradas, a contratada deverá 
providenciar, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, e manter, às suas custas, um vigilante para o local até 
que seja regularizado o funcionamento do sistema; 
 
15.1.21 – Em caso de vandalismo ou furto em algum local monitorado, havendo a comprovação de 
negligência por parte da CONTRATADA a mesma deverá ressarcir a contratante os prejuízos ocorridos; 
 
15.1.21.2 – Em caso de sinistro ou roubo, a CONTRATADA deverá providenciar imediatamente a chamada 
da Polícia local para vistoria e laudo respectivo; 
 
15.1.22 – As imagens do circuito fechado de TV deverão ser capturadas e gravadas com a gestão e 
expedição de relatório sempre que houver qualquer acionamento de alarmes; 
 
15.1.22.1 – As imagens deverão ficar arquivadas por, pelo menos, 30 (trinta) dias, em HD no próprio 
equipamento instalado no local e serão liberadas pelo responsável da SAE, sempre que julgar necessário; 
 
15.1.23 – A equipe de manutenção de responsabilidade da contratada deverá ser composta de no mínimo 04 
técnicos e 02 carros devidamente identificados, e de no máximo 05 anos de uso. Os veículos deverão ser de 
propriedade da contratada, devidamente identificado pela mesma, atendendo exclusivamente os locais 
monitorados pela central; 
 
51.23.1 – A equipe de monitoramento interno da central de monitoramento deverá ser composta por vigias 
divididos em 03 (três) turnos; 
 
15.1.24 – Caso a CONTRATADA tenha sede em outro Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, da 
data da assinatura do contrato, deverá instalar um escritório em Ourinhos - SP, com capacidade 
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administrativa para manter todos os atendimentos que se fizerem necessários para a perfeita execução dos 
serviços objeto do contrato. 
 
15.1.25 – A empresa vencedora terá um prazo de até 05 dias úteis, após devida notificação pelo Pregoeiro, 

para apresentar à Comissão de Licitações o sistema a ser implantado, inclusive com acesso a um site ao vivo 
de um local monitorado; 
 
15.2 – INFRAESTRUTURA: 
 
15.2.1 – TUBULAÇÕES 
 

 Eletrodutos: Tubo eletroduto de PVC rígido, tipo pesado com rosca BSP e luva, marca Tigre ou 
similar de mesma qualidade, a serem utilizadas nas instalações aparentes ao tempo; 

 Curva de Eletroduto: Curva de PVC rígido; 

 Caixas de Passagem e Ligações comuns: Caixa de chapa de ferro nº 16 totalmente galvanizada, 
com orelhas de fixação e olhais para colocação de eletrodutos, nas dimensões de 4”x2”, 4”x4”, 
5”x5”, 3”x3” e 4”x4”, octogonais com fundo móvel; 

 Buchas e Arruelas: Buchas e arruelas de alumínio zincado com rosca; 
 
15.2.2 – FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS 
 

 Os eletrodutos deverão ser instalados isoladamente junto a laje, através de braçadeiras tipo copo 
“D” ou “ÔMEGA”;  

 Os eletrodutos quando instalados de forma aparente serão através de braçadeiras fixadas por 
chumbador metálico de 1/4” ou fixado por pinos roscados 1/4” com fixação a pólvora; 

 
15.2.3 – CABEAMENTO ELÉTRICO 
 

 Fios de Cobre: Fio condutor sólido eletrolítico, têmpera mole revestido em PVC, anti-chama, 70º C, 
750 V, até a seção de 6,0 mm² (inclusive) utilizada para a distribuição dos circuitos; 

 Cabos de isolamento 750 V: Condutor formado dos fios de cobre ou têmpera mole, revestido em 
PVC, antichamas, 70º C 750 V, utilizados para todos os alimentadores do quadro de distribuição; 

 Cabo CCI 50 - 3 pares ou superiores; 

 Caixa de Passagens Especiais: Caixa em chapa de ferro nº 16, com toda superfície metálica 
previamente descapada e pintada com tinta antiferrugem, com tampa frontal aparafusada, com 
dimensões de acordo com o projeto; 

 Caixa de Ligação Alumínio: Caixa de ligação para equipamento, de liga de alumínio fundido, 
entradas rosqueadas, tampa de alumínio aparafusada e junta de borracha. 

 

15.2.4 – DAS ORDENS DE SERVIÇO E RELATÓRIOS 

15.2.4.1 – A cada atendimento em garantia ou de suporte técnico, deverá ser apresentado à autarquia uma 
Ordem de Serviço; 
 
15.2.4.2 – Após encerrar os serviços relativos ao atendimento dos equipamentos, o técnico da 
CONTRATADA deverá solicitar ao funcionário responsável da SAE que preencha os campos da pesquisa de 
satisfação, integrantes do formulário da Ordem de Serviço; 
 
15.2.4.3 – Deverá ser mantido pela CONTRATADA um banco de dados contendo todas as informações das 
Ordens de Serviço;  
 
15.2.4.4 – Deverá ser apresentado mensalmente a SAE, até o 3º dia útil do mês subsequente ao serviço 
prestado, Relatório das Atividades de Vigilância e Monitoramento, contendo:  

 

 Total de chamados corretivos;  
 Números das ordens de serviço;  
 Protocolos de atendimento;  
 Descrição sucinta do serviço;  
 Tipo do serviço; 
 Data do atendimento corretivo;  
 Data de conclusão do serviço de corretiva;  
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15.2.4.5 – O relatório mencionado deverá ser entregue em planilha eletrônica, em mídia gravada com o 
arquivo magnético ou via correio eletrônico, com endereço a ser fornecido pela SAE; 
 
15.2.4.6 – Toda documentação entregue a SAE deverá identificar claramente o responsável técnico pelo seu 
conteúdo bem como sua habilitação legal, para tal e assinatura.  
 
 
16 – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

16.1 – O pagamento será efetuado de acordo com os serviços efetivamente executados mensalmente, 
devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis do mês subseqüente ao da execução dos serviços e 
contados da data de protocolização da nota fiscal/fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta 
corrente da Detentora, bem como somente após serem conferidas, aceitas e atestadas pelo responsável pelo 
recebimento do objeto deste Edital. 
 
16.1.1 – 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. 
 
16.1.2 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
16.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros 
necessários à contratação contenham incorreções. 
 
16.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em 
dias de expediente nesta Autarquia. 
 
16.3 – 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; 
 
16.3.1 – Caso a Detentora não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento 
será recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
16.4 – 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. 
 
16.5 – 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. 
 
16.6 – A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 15.4 e 15.5 assegura a SAE o 
direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
16.7 – 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 IPCA-E do IBGE. 
 
16.8 – A SAE pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela Detentora, nos termos deste edital. 
 
 
17 – DAS PENALIDADES  

 
17.1 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Autarquia, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
 
17.2 – Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicada à contratada a multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 
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17.3 – O atraso injustificado na entrega de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do 
artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a Detentora 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 15.2. 
 
17.4 – As multas referidas neste item 16 não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis 
8.666/93 e 10.520/02. 
 
 
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 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
19.1 – Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  
 
 
20 – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
20.1 – A execução do objeto desta licitação será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará 

como gestor o Sr. Marcelo Simoni Pires, Superintendente, e como fiscal de contrato o Sr. Aladim Cesar Diniz, 
Chefe de Tecnologia da Informação (para questões técnicas) e Erison Aparecido Borges, Guarda Porteiro 
(para questões operacionais), responsáveis por esse acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nº 
8.666/93, que deverão atestar a execução dos serviços, determinando de imediato o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
20.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao 
Superintendente da SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no 
art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 
 
20.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando 
implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 
 
21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
21.1 – 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. 
 
21.2 – 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. 
 
21.2.1 – As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 
ata. 
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21.3 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 
 
21.4 – 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. 
 
21.5 – 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. 
 
21.6 – Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
21.7 – Integram o presente Edital os Anexos I ao X. 
 
21.8 – 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, 04 de abril de 2019. 
 
 
 

MARCELO SIMONI PIRES 
Superintendente 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1 – OBJETO 

 
Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial através de sistema de vigilância 
eletrônica visual e alarmes monitorados, ambos por intranet com cessão de material em comodato, conforme 
especificações abaixo: 
 
 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade 
Quantidade 
Estimada 

Anual 

Valor Unitário 
Referencial do 
Item (mensal) 

Valor Total do 
Item 

(anual) 

01 ETA - TRATAMENTO E DECANTER mensal 12 R$ 3.990,00 R$ 47.880,00 

02 ETA - CAPTAÇÃO ANTIGA mensal 12 R$ 2.626,67 R$ 31.520,00 

03 ETA - CAPTAÇÃO NOVA mensal 12 R$ 3.046,67 R$ 36.560,00 

04 
ALMOXARIFADO, MECÂNICA, 

BORRACHARIA E REFEITÓRIO mensal 12 R$ 4.093,33 R$ 49.120,00 

05 BOA ESPERANÇA mensal 12 R$ 2.303,33 R$ 27.640,00 

06 SÃO SILVESTRE mensal 12 R$ 2.303,33 R$ 27.640,00 

07 VILLE DE FRANCE mensal 12 R$ 2.520,00 R$ 30.240,00 

08 MORADAS mensal 12 R$ 2.206,67 R$ 26.480,00 

09 SÃO JOÃO (POÇO) mensal 12 R$ 2.303,33 R$ 27.640,00 

10 SÃO JOÃO mensal 12 R$ 2.303,33 R$ 27.640,00 

11 COHAB mensal 12 R$ 2.303,33 R$ 27.640,00 

12 PAINEIRAS (CAPTAÇÃO) mensal 12 R$ 2.303,33 R$ 27.640,00 

13 PAINEIRAS (RESERVATÓRIO) mensal 12 R$ 2.303,33 R$ 27.640,00 

14 ANCHIETA mensal 12 R$ 2.303,33 R$ 27.640,00 

15 SAE- PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO mensal 12 R$ 3.990,00 R$ 47.880,00 

16 SAE- ATENDIMENTO AO PÚBLICO mensal 12 R$ 4.093,33 R$ 49.120,00 

Valor Global do Lote R$ 539.920,00  

 
1.2 – Os valores unitários referenciais dos itens foram obtidos através de pesquisas de preços dos objetos 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 tais valores unitários referenciais (máximos) servem como limite às licitantes para a 
formulação das propostas. 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
 

2.1 - A contratação de empresa especializada para realizar o monitoramento visa aumentar a segurança tanto 

patrimonial quanto a assegurar a integridade física dos colaboradores da autarquia e da população que é 

atendida pela SAE, bem como dos veículos da frota que ficam no estacionamento dos prédios de 

administração da SAE e da ETA. Por mais que já exista um monitoramento e vigilância, há a necessidade de 

se ampliar a área de cobertura e a estrutura do sistema de segurança.  

Ademais, como existem áreas abertas e poços, a vigilância monitorada possibilita uma maior segurança em 

relação a furtos de equipamentos, invasões de pessoas não autorizadas e ameaças de contaminação da 

água por fatores humanos externos. 
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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 – DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS PRODUTOS 

 
3.1 – No preço unitário do item, além do lucro, deverá estar contemplando 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 licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária. 
 
4 – DAS OBRIGAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS 

 
4.1 – Dar o apoio técnico necessário ao fornecedor; 
 
4.2 – Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados; 
 
4.3 – Efetuar o pagamento na forma ajustada neste termo de referência e no respectivo edital; 
 
4.4 – Cumprir as demais obrigações constantes deste termo de referência, do instrumento convocatório e 
outras imposições previstas no contrato. 
 
5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 – Emitir a nota fiscal eletrônica / fatura com o valor correspondente ao objeto fornecido; 
 
5.2 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados por esta Autarquia, obrigando-se a atender, de 
imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço; 
 
5.3 – Disponibilizar equipamentos, utensílios e ferramentas adequadas, pessoal devidamente habilitado e o 
que mais se fizer necessário para a execução satisfatória dos serviços, conforme estabelecido no edital; 
 
5.4 – Os equipamentos, ferramentas e materiais necessários ao bom desempenho da prestação dos serviços 
devem estar em perfeitas condições de uso e manutenção, obrigando-se a empresa Detentora a substituir 
aqueles que não atenderem estas exigências; 
 
5.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, no prazo assinalado 
pela SAE; 
 
5.6 – Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na 
legislação em vigor; 
 
5.7 – Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do 
trabalho; 
 
5.8 – Atender toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o fornecimento do 
objeto deste instrumento; 
 
5.9 – 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; 
 
5.10 – Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados quando da entrega do produto; 
 
5.11 – Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não 
empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
 
5.12 – Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, 
conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço; 
 
5.13 – Executar diretamente o objeto, sem transferência a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta 
licitação; 
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5.14 – Em nenhuma hipótese será aceita a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação; 
  
5.15 – Assinar o Contrato no prazo estabelecido, a contar do recebimento da comunicação formal da 
Administração convocando para esse fim. 
 
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
6.1 – 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 e contratação junto ao mercado nacional 
dos equipamentos e mão de obra a serem utilizados. 
 
6.2 – Todas as demais normas pertinentes a presente contratação, estão devidamente dispostas no 
respectivo Edital de licitação. 
 
6.3 - O fornecimento será efetuado em dias úteis e horário comercial, com aviso prévio aos Responsáveis 
pelo recebimento, nas quantidades parciais discriminadas nas respectivas Ordens de Serviços. 
 
6.4 - Somente serão aceitos produtos rotulados de acordo com a legislação pertinente. 
 
6.5 - Os produtos que forem entregues fora das condições estipuladas neste edital deverão ser substituídos 
imediatamente, sendo os ônus decorrentes da substituição de responsabilidade da empresa fornecedora do 
produto. 
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ANEXO I-A 

 

LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

Ilustração dos sítios de interesse
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 Sítio 1: ETA 

 Ponto 1 - Prédio tratamento e Decanter 

 Ponto 2 - Captação nova 

 Ponto 3 - Captação antiga. 

 Ponto 4 – Almoxarifado,Mecânica, Borracharia e refeitório.  

Av: José Marques de Souza,565. 

 

 Sítio 2: ÁGUA – Boa Esperança (Minas Gerais). 

 Ponto 5 - Boa Esperança (Minas Gerais). 

Rua: Henrique Chiarato, 59. 

 

 Sítio 3: ÁGUA – São Silvestre.  

 Ponto 6 - São Silvestre. 

Rua: Pedro Migliari Tico, 988. 

 

 Sítio 4: ÁGUA – Ville de France.  

 Ponto 7 - Ville de France. 

Av:Renato Costa Lima 805. 

 

 Sítio 5: ÁGUA – Moradas. 

 Ponto 8 – Moradas. 

Rua: Lauro Zimmermann S/N. 

 

 Sítio 6: ÁGUA – São João (poço).  

 Ponto 9 - São João (poço). 

Rua: Alpino Burati, 602. 

 

 Sítio 7: ÁGUA – São João. 

 Ponto 10 – São João. 

Rua: Alpino Burati, 366. 

 

 Sítio 8: ÁGUA – COHAB. 
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 Ponto 11 - ÁGUA – COHAB. 

Rua: Prof. Silas Ribeiro de Moraes,9310. 

 

 Sítio 9: ÁGUA – Paineiras (Captação). 

 Ponto 12 - Paineiras (Captação). 

Rua: Antonio Moraes Viana,943. 

 

 Sítio 10: ÁGUA – Paineras (Reservatório). 

 Ponto 13 - Paineras (Reservatório). 

Rua: Luiz Francisco de Castro,54. 

 

 Sítio 11: ÁGUA – Anchieta. 

 Ponto 14 - ÁGUA – Anchieta. 

Rua: Vicente Ernesto de Lucca, 392. 

 

 Sítio 12: SAE – Superintendência de Água e Esgoto. 

 Ponto 15 – Prédio Administração. 

 Ponto 16 – Atendimento ao público. 

Avenida Altino Arantes, 369. 
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DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA CADA SÍTIO 

 

Sítio 1: ETA  

 

Ponto 1 - Prédio tratamento e Decanter 

 01 (um) DVR de 16 canais; 

 13 (treze) câmeras (06 (seis) câmeras nos acessos do prédio de tratamento e 07 (sete) câmeras no local e 

entorno do decantador); 

 04 (quatro) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 02 (duas) sirenes de voz. 
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Ponto 2 - Captação antiga 

 01 (um) DVR de 8 canais; 

 06 (seis) câmeras (1 (uma) câmera interna e 5 (cinco) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 
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Ponto 3 - Captação nova:  
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 01 (um) DVR de 8 canais; 

 08 (oito) câmeras (2 (duas) câmeras internas e 6 (seis) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 
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Ponto 4 – Prédios: almoxarifado, mecânica, borracharia e refeitório. 

 01 (um) DVR de 16 canais; 

 16 (dezesseis) câmeras (8 (oito) câmeras internas e 8 (oito) câmeras externas); 

 10 (dez) sensores internos de movimentos; 

 04 (quatro) holofotes LED, e 

 03 (três) sirenes de voz. 

 

 

*fotos almoxarifado e mecânica. 
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS       www.saeourinhos.sp.gov.br 
Av. Altino Arantes, 369, Centro – Fone (14) 3322-1866 – CEP 19900-031 – Ourinhos – SP - CNPJ 49.131.287/0001-88 

*fotos borracharia e portão de entrada. 
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*fotos refeitório. 
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Sítio 2: ÁGUA – Boa Esperança (Minas Gerais) 

 Ponto 5 - ÁGUA – Boa Esperança (Minas Gerais) 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (3 (três) câmeras internas e 1 (uma) câmera externa); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sítio 3: ÁGUA – São Silvestre 

Ponto 6 - ÁGUA – São Silvestre 
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 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (1 (uma) câmera interna e 3 (três) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 

  

  

 

Sítio 4: ÁGUA – Ville de France 

 Ponto 7 - ÁGUA – Ville de France 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (1 (uma) câmera interna e 3 (três) câmeras externas); 

 04 (quatro) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 
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Sítio 5: ÁGUA – Moradas 

 Ponto 8 - ÁGUA – Moradas 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 03 (três) câmeras (1 (uma) câmera interna e 2 (duas) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 
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Sítio 6: ÁGUA – São João 

 Ponto 9 - ÁGUA – São João 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (1 (uma) câmera interna e 3 (três) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 
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Sítio 7: ÁGUA – São João 2 

 Ponto 10 - ÁGUA – São João 2 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (1 (uma) câmera interna e 3 (três) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 
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Sítio 8: ÁGUA – COHAB 

 Ponto 11 - ÁGUA – COHAB 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (2 (duas) câmeras internas e 2 (duas) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 

 

  

 

Sítio 9: ÁGUA – Paineiras (Captação) 

 Ponto 12 - ÁGUA – Paineiras (Captação) 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (1 (uma) câmera interna e 3 (três) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 

 

Sítio 10: ÁGUA – Paineiras (Reservatório) 

 Ponto 13 - ÁGUA – Paineiras (Reservatório) 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (1 (uma) câmera interna e 3 (três) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 
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 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 

  

 

 

Sítio 11: ÁGUA – Anchieta 

 Ponto 14 - ÁGUA – Anchieta 

 01 (um) DVR de 4 canais; 

 04 (quatro) câmeras (1 (uma) câmera interna e 3 (três) câmeras externas); 

 02 (dois) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 01 (uma) sirenes de voz. 
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Câmera no interior dessa edificação 
 

  

 

 Sítio 12: SAE – Superintendência de Água e Esgoto. 

 Ponto 15 – Prédio Administração. 

 

 01 (um) DVR de 16 canais; 

 16 (dezesseis) câmeras (10 (dez) câmeras internas e 06 (seis) câmeras no externas); 
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Ponto 16 – Atendimento ao público. 

 01 (um) DVR de 16 canais; 

 16 (dezesseis) câmeras (08 (oito) câmeras internas e 08 (oito) câmeras externas); 

 08 (quatro) sensores internos de movimentos; 

 02 (dois) holofotes LED, e 

 02 (duas) sirenes de voz. 
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Em cada ponto além dos equipamentos indicados deverá conter: 

01 (um) Rack 5U;  

01 (um) Nobreak 700VA, e  

 01 (um) Switch 8 portas. 

 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS  

  

CÂMERA BULLET IR – INFRAVERMELHO – HD  

• Image Sensor: 1MP CMOS Image Sensor  

• Signal System: PAL/NTSC  

• Effective Pixels: 1296(H)x732(V)  

• Shutter Time: 1/25(1/30) s to 1/50,000 s  

• LensMount: M12  

• Adjustment Range: Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 180°, Rotation: 0 - 360°  

• Day& Night: IR cut filter with auto switch  

• Video Frame Rate: 720p@25fps/720p@30fps  
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• HD Video Output: 1 Analog HD output  

• Synchronization: Internal Synchronization  

• S/N Ratio: More than 62 dB  

• Operating Conditions: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)Humidity 90% or less (noncondensing)  

• Power Supply: 12 VDC±15%  

• WeatherProof: IP66  

• IR Range: Up to 20m  

 

CENTRAL DE ALARME MONITORADA COM 18 ZONAS  

• Deve possuir pelo menos as funções de pânico, emergência e zona 24 horas;  

• Seu carregador de bateria deve ser inteligente, com proteção contra curto-circuito ou inversão de polaridade;  

• Deve possuir temporização e função de teste de sensores;  

• Deve suportar conexão de sensores de abertura, infravermelho, impacto e outros;  

• Deve possibilitar reportagem de eventos através de rede Ethernet (TCP/IP), podendo ser de forma modular, para no 

mínimo 2 destinos IP;  

• Deve suportar a função supervisão do link ethernet com intervalos de tempo configuráveis;  

• Deve possibilitar operação com IP fixo ou dinâmico, bem como possuir capacidade para conexões com destinos 

DNS;  

• Possuir software para download e upload (plataforma Windows), compatível com a maioria dos modems 

convencionais;  

• Permitir download e visualização de pelo menos os últimos 256 eventos com informações mínimas de registro de 

data e hora;  

• Deve possuir compatibilidade com modems ADSL, HUB’s e roteadores disponíveis no mercado;  

• Dispor de fonte chaveada full range de 90 - 265 VAC (automática);  

• Deve permitir pelo menos 2 partições;  

• Capacidade de ligação de no mínimo 2 teclados LCD’s, sendo um entregue juntamente com a central;  

• Deve permitir supervisionamento dos dispositivos sem fio, como atividades de leitura de presença dos dispositivos, 

abertura, fechamento e detecção de bateria baixa;  

• Permitir identificação de usuário por controle remoto;  

• Apresentar sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento, como os 

teclados e receptores;  

• Possuir funções de segurança, como detecção de sobrecarga na saída auxiliar, detecção de curto de corte da 

sirene e detecção de corte de linha telefônica;  

• Sua discadora deve permitir no mínimo 8 números telefônicos, sendo pelo menos  

2 para monitoramento, 1 para download e 5 para telefones pessoais;  

• Deve oferecer opções de escolhas de quais eventos serão reportados;  

• Ainda deve dispor de pelo menos reportagem normal, dupla e split;  

• Possibilitar auto ativação programável por inatividade ou agendada por horário;  

• Deve possibilitar configuração de zona 24h com aviso sonoro;  
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• Deve possuir a função anunciador de presença por zona;  

• Deve ainda possuir fusíveis de proteção rearmáveis, bem como indicação de bateria fraca de sensores sem fio;  

• Seu gabinete de proteção poderá ser plástico, desde com alta resistência, e deverá prover alojamento para bateria;  

• A central e seus módulos deverão ter a capacidade de operar em temperaturas de no mínimo 10° C a 50° C;  

• O carregador de bateria terá de oferecer uma tensão de 12 VDC;  

 

SENSOR DE PRESENÇA COM INFRAVERMELHO  

• Micro controlado, com tecnologia de detecção por raios infravermelhos passivos com inteligência, adotando análise 

do sinal, evitando falsos disparos;  

• Deve permitir instalação em ambientes internos;  

• Deve possibilitar o ajuste de sensibilidade e compensação automática de temperatura;  

• Deverá ainda possuir imunidade à luz branca de pelo menos 20.000 lux;  

• Deve possuir também uma alta imunidade a RFI/EMI;  

• Deve suportar algoritmo altamente eficaz contra disparo falso;  

• Deverá permitir acionamento por detecção de movimento;  

• Sua tensão operacional dever ser entre 9 e 16 VDC, com corrente de no máximo a 20 mA;  

• Possuir um ângulo de varredura de no mínimo 110° e alcance de detecção de pelo menos 12 metros;  

• Suportar um tempo de inicialização máximo de 60 segundos;  

• Permitir instalação em alturas entre 2,1 m a 2,2 m;  

• Deverá suportar temperaturas de operação de no mínimo entre -10° C a 50° C;  

  

DVR  

Video/Audio Input  

• Audio Input: 1-ch  

• VideoCompression: H.264,H.264+  

• Analogand HD-TVI video input: 8-ch BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω)  

• Supportedcameratypes:Support HDTVI input: 1080P/25Hz, 1080P/30Hz,  

720P/25Hz, 720P/30Hz,  
Support AHD input: 720P/25Hz, 720P/30Hz,  

Support CVBS input  

• IP Video Input:2-ch Upto 2MP resolution  

• Video Input Interface:BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)  

• AudioCompression:G.711u  

• Audio Input Interface:RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)  

• Two-wayAudio:1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (usingaudio input)  

  
Video/Audio Output  
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• HDMI/VGA Output:1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz  

 Recording resolution:  

When 1080p Litemodenotenabled: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF; When 1080p Lite modeenabled: 

1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF;  

• Frame Rate: Mainstream:  

 When  1080p  Lite  modenotenabled:  For  720p  streamaccess:  

720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)  

When 1080p Lite modeenabled: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)  

• Video Bit Rate:32 Kbps ~ 4 Mbps  

• StreamType:Video/Video&Audio  

• Audio Output: 1-ch RCA(Linear, 1kΩ)  

• Audio Bit Rate:64kbps  

• Dual Stream:Support  

• Playback Resolution: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF  

• Synchronous Playback:8-ch  

  

Network management  

• Remote connections: 128  

• Network protocols:TCP/IP, PPPoE, DHCP, HikCloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, 

HTTPS  

  

Hard Disk Driver  

• Interface Type:1 SATA Interface  

• Capacity:Upto 6 TB capacity for each disk  

  

External Interface  

• Network Interface:1; 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface  

• USB Interface:2 USB 2.0 Interfaces  

  

General  

• Power Supply:12V DC  

• WorkingTemperature:-10 ºC ~+55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)  

• WorkingHumidity:10% ~ 90%  

• Chassis:1U chassis  
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REFLETOR LED  

• Consumo: 50W;  

• Tensão: Bivolt automático (100V - 240V);  

• Cor da Luz: Branco Frio (6000K)  

• Luminosidade: 4.000 Lumens, com variação de 10%;  

• Ângulo de iluminação: 100º;  

• Índice de proteção: IP66. Proteção contra jatos de água forte e poeira;  

• Vida útil: 40.000 horas;  

• Material: Alumínio;  

• Itens inclusos: Refletor com o suporte articulável;  

  

 SIRENE DE VOZ  

• Sirene tipo Voicer;  

• Eletrônica;  

• Caneca com estrutura resistente, injetada em abs;  

• Suporte movél articulável;  

• Tensão: 12 volts;  

• Consumo: 1m / 1,5 amp;  

• Potência de som: 120 db;  

• Cor: Preta ou Branca;  

  

RACK 5 U  

• O rack deverá apresentar as seguintes características mínimas:  

• Altura 5U;  

• Dimensões – 5U X 370mm  

• Estrutura - soldada (coluna, teto e base) confeccionada em chapa de aço carbono SAE 1010/1020 #16 (0,90mm);  

• Planos - móveis frontais e traseiros confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1010/1020 #16(1,5mm) com 

furação de ½ em ½ U, possui 03 travessas laterais para sustentação e regulagem dos planos de montagem;  

• Fechamentos - laterais e traseiro confeccionados em chapa de aço carbono AE 1010/1020 #20 (0,9mm), facilmente 

removíveis através do fecho fenda;  

• Porta - frontal confeccionada em moldura de chapa de aço carbono SAE 1010/1020 #18(1,2mm) com visor em 

acrílico fumê, possui puxador com fecho Yale e 02 chaves, dobradiças permitem abertura com ângulo de 180 graus;  

• Teto - preparado para receber kit de ventilação, o painel de controle frontal permite fácil manutenção em campo sem 

divergir com os equipamentos ligados;  Quatro furos de diâmetro 5,00 mm para a fixação do mini rack à parede  

Kit com 2 parafusos sextavado bucha 10 .  

• Tratamento Anticorrosivo em Nanotecnologia;  

• Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor Bege/preto;  

  

 NOBREAK 700 VA  
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• Nobreak  que  deve  oferecer  proteção  para  equipamentos  eletrônicos 

(equipamentos de informática, áudio e vídeo) das oscilações da rede elétrica;  

• Deve possuir bateria interna do tipo chumbo-ácido, selada, de 12 Vdc / 5 Ah para prolongar a utilização dos 

equipamentos em caso de queda no fornecimento de energia elétrica;  

• Deve ainda possuir uma função que possibilite ligar o nobreak (botão Liga/Desliga) sem a presença da energia da 

rede elétrica, desde que a bateria esteja com carga;  

• Permitir carregamento automático da bateria mesmo que o nobreak esteja desligado, bastando estar conectado à 

rede elétrica;  

• Deve possuir capacidade de potência nominal de saída de 1200 VA com tensão nominal na entrada de 120 VCA e 

fator de potência de 0,5;  

• Possuir uma variação máxima na tensão de 90 a 145 VAC e uma frequência de 60 Hz (± 5%);  

• Possuir cabo de força de acordo com a norma NBR 14136;  

• Possuir tensão nominal em modo bateria de 120 VAC (± 10%) e uma frequência no modo bateria de 60 Hz (± 1%);  

• Possuir um tempo de transferência menor que 10 ms;  

  

 SWITCH 8 PORTAS  

• Padrões: IEEE 802.3 - 10BASE-T;  

IEEE 802.3u - 100BASE-TX;  
IEEE 802.3x - FlowControl;  
IEEE 802.1p - PriorityQueueing (QoS);  
IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet;  

• Portas: 8 - RJ45 10/100 Mbps;  

• Auto MDI/MDI-X: Detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover);  

• Cabeamento suportado: 10BASE-T - Cabo UTP categoria 3, 4 e 5 (máximo 100 m);  

EIA/TIA-568 100Ω STP;  
100BASE-TX - Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m);  

EIA/TIA-568 100Ω STP;  

• LEDs indicadores: LAN e Power;  

• Taxa de encaminhamento de pacotes: 1,19 Mpps;  

• Taxa de latência: 50 ms;  

• QoS: Priorização IEEE 802.1p;  

Duas filas de prioridade por porta;  

• Fonte de alimentação: Entrada: 100-240 Vac / 50-60 Hz;  

• Potência máxima de consumo: 2 W;  

Certificações: Anatel/FCC/CE/RoHS;  
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
DE PLENO ATENDIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 

Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial n° ___/2019 

 
 
 
 
 
   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° 

___/2019, a realizar-se no dia ___ de _____ de 2019, às ___ horas. 

 

     

 
 

__________ , ___ de __________ de 2019. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÕES 

 
 

Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial n° ___/2019 

 
 
   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 2019. 
 
 
 

___________________________________ 
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 ____/2019, realizado 

pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. 

 

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

 

 

__________ , ___ de __________ de 2019. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Referência: Licitação Pública – Pregão Presencial n° ___/2019 

 

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 para prestação de serviços de vigilância patrimonial através de sistema de 
vigilância eletrônica visual e alarmes monitorados, ambos por intranet com cessão de material em comodato. 

 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade 
Quantidade 
Estimada 

Anual 

Valor Unitário do 
Item (mensal) R$ 

Valor Total do 
Item (anual) R$ 

01 ETA - TRATAMENTO E DECANTER mensal 12   

02 ETA - CAPTAÇÃO ANTIGA mensal 12   

03 ETA - CAPTAÇÃO NOVA mensal 12   

04 
ALMOXARIFADO, MECÂNICA, BORRACHARIA 

E REFEITÓRIO mensal 12   

05 BOA ESPERANÇA mensal 12   

06 SÃO SILVESTRE mensal 12   

07 VILLE DE FRANCE mensal 12   

08 MORADAS mensal 12   

09 SÃO JOÃO (POÇO) mensal 12   

10 SÃO JOÃO mensal 12   

11 COHAB mensal 12   

12 PAINEIRAS (CAPTAÇÃO) mensal 12   

13 PAINEIRAS (RESERVATÓRIO) mensal 12   

14 ANCHIETA mensal 12   

15 SAE- PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO mensal 12   

16 SAE- ATENDIMENTO AO PÚBLICO mensal 12   

Valor Global do Lote R$ 

 
 
Prazo de validade da proposta (mínimo 60 dias): ___ (_____) dias contados da data da sessão do Pregão Presencial. 
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Prazo de instalação: em até 60 (sessenta) dias corrido, a contar do recebimento da autorização de fornecimento emitida 

pela 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 2019. 
 
 
 

___________________________________ 
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 ___/2019, Pregão Presencial nº ___/2019, 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 2019. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
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 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ATRAVÉS DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
ELETRÔNICA VISUAL E ALARMES MONITORADOS, AMBOS POR 
INTRANET COM CESSÃO DE MATERIAL EM COMODATO. 

 

 
 
 
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 

12/2019, Processo nº 117/2019, 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 contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial 
através de sistema de vigilância eletrônica visual e alarmes monitorados, ambos por intranet com cessão de material em 
comodato, 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 12/2019; 
 
1.2.2 – Proposta de ___ de ________ de 2019, apresentada pela CONTRATADA; 

 
1.2.3 – Ata da sessão pública do Pregão Presencial nº 12/2019. 
 
1.3 – O regime de execução deste contrato é o de empreitada por lote. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E RECURSOS 

 
2.1 – O valor total do presente contrato é de R$ _____ (_____). 
 
2.1.1 – O preço do objeto deste contrato permanecerá fixo e irreajustável. 
 
2.2 – A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados na seguinte dotação: 
 
 
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 

03.03.00 – Diretoria de Administração 

03.03.01 – Diretoria Administrativa 

04.122.0601.2.801 – Manutenção e Operação das Unidades Executoras 

3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 
 
03.00.00 – Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos 
03.04.00 – Diretoria de Operações 
03.04.01 – Diretoria de Operações 
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15.452.0603.2.801 – Manutenção e Operação da Unidades Executoras 
3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 
 
 
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 a critério da Administração até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme prevê o inciso II, 

do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, desde que haja autorização formal da autoridade competente 
e o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA-E do 
IBGE acumulado no período, desde que requerido pela CONTRATADA. 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 – O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis 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. 
 

4.1.1 – 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. 
 
4.2. – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à 
contratação contenham incorreções. 
 
4.2.1 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias úteis e terá início e encerramento em dias de expediente 
na CONTRATANTE. 

 
4.3 – 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; 
 
4.3.1 – Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será 

recontado, a partir da data da sua apresentação. 
 
4.4 – 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. 
 

4.5 – 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. 
 

4.6 – A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 4.4 e 4.5 assegura a CONTRATANTE o direito 

de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 

4.7 – 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 IPCA-E do IBGE. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

5.1 – Os serviços de monitoramento eletrônico deverão ser prestados através de uma Central de Monitoramento (Centro 
de Operações e Controle), totalmente equipado as expensas da empresa contratada e um escritório instalado na cidade, 
de responsabilidade e as expensas da contratada, com uma equipe técnica administrativa para pronto atendimento e 
estoque completo para eventuais necessidades e eventualidades. 
 
5.1.2 – A Central deverá ser equipada pela CONTRATADA em local próprio e deverá conter: 

 

 Cadeiras e mesas para três vigias no mínimo; 

 Computadores de última geração com saída para dois monitores, para o software de gerenciamento; 

 Software de gerenciamento de imagens com a possibilidade de montar layouts de acordo com a necessidade; 

  TV/Monitor de 42'(mínimo) em LCD ou LED; (mínimo 20 (vinte)) 

 Switch gerenciável, mínimo de 24 portas; 
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  Ar condicionado 220 V tipo split de 22.000 btu´s (mínimo); 

 Nobreak com banco de baterias compatível com os sistemas instalados no local (para suprir no mínimo 2 
horas de falta de energia); 

  Rack servidor 44u; 
 

5.1.3 – A CONTRATADA deverá  disponibilizar um número de telefone, que permita no mínimo quatro ligações 
simultâneas para comunicação entre CONTRATANTE E CONTRATADA. 
5.1.4 – A CONTRATADA deverá ter um Software para acionamento de holofotes e sistema de voz a partir da sala de 
monitoramento; 
 
5.1.5 – A CONTRATADA deverá disponibilizar, quando necessário, o acesso externo as imagens que deverá ser através 
de um site para visualização ao vivo das imagens, sendo necessário através de autenticação de login e senha, assim 
como o controle dos acessos sem que seja necessário baixar qualquer plugin e sem acessar a rede de imagens 
diretamente, ou seja, através de um provedor externo à rede, que disponibilizará as imagens garantindo assim a 
segurança e privacidade das mesmas. Realizar teste de funcionamento todos os dias para garantir a eficácia do sistema; 
 
5.1.6 – A Central de Monitoramento ainda deverá ter acesso a todos os prédios e próprios da SAE para acionamento dos 
holofotes, sistema de som através de voz para comunicação direta com o suposto infrator em caixas de som, visualização 
das imagens e áudio conferência através de uma rede interna wireless que interligará todos os locais, não podendo ser 
via internet; 
 
5.1.7 – A central de Monitoramento de Imagens deverá ter 01 kit de 16 câmeras de vídeo instaladas em cada ponto, 
podendo solicitar mais 01 kit por ponto dependendo do tamanho do local, tanto na parte interna, quanto externa, todos os 
pontos ao mesmo tempo, vigiada por funcionários da empresa CONTRATADA e devera possuir em cada local 
monitorado, sirenes, holofotes e caixas de som, sendo acionadas através da central; 
 
5.1.7.1 – Dependendo do tamanho do local ele poderá abranger mais de um sistema, podendo ser 02 kits de 16 câmeras 
ou 01 kit de 16 câmeras mais outro de 08 câmeras; Essa escolha ficará a critério da SAE; 
 
5.1.8 – Caso necessário, a SAE cederá as torres para instalação colocação das antenas e a contratada devera implantar 
em cada órgão uma antena que será acoplada ao sistema. 
 
5.1.9 – A empresa deverá implantar uma rede intranet wireless totalmente independente de outra que possa existir e se 
responsabilizará inteiramente por sua manutenção e funcionamento; 
 
5.1.9.1 – Esta rede devera ter capacidade suficiente para transmissão em tempo real de todas as imagens; 
 
5.1.10 – O sistema de alarmes deverá ser implantado, não podendo seu sistema de transmissão ser por linha telefônica; 
 
5.1.11 – A central para recebimento das ocorrências de alarmes deverá fazer parte da sala de monitoramento, juntamente 
com a de imagens; 
 
5.1.12 – A CONTRATADA deverá dispor de pessoal especializado no regime 24x7, a fim de sanar problemas que possam 
surgir no funcionamento do sistema; 
 
5.1.13 – A Central de Monitoramento de Alarmes e Imagens deverá acionar a equipe de supervisão móvel ou a Polícia 
Militar (conforme a ocorrência), que deverá se deslocar até o local toda vez que se verificar anormalidades de conduta 
nas imagens, informando o local onde as constatou anormalidades, para verificar as causas do disparo, impedir e inibir a 
ação criminosa, tomando as providências necessárias para o restabelecimento da normalidade; 
 
5.1.13.1 – Por motivos de segurança, o deslocamento do funcionário até o local deverá ser em veículo equipado com 
sistema de rastreamento via satélite supervisionado na própria central de monitoramento; 
 

5.1.14 – A Central de Monitoramento (Centro de Operações) deverá ter software compatível com os equipamentos 
instalados que permitam a retirada de relatórios de todos os eventos, dia, hora, por tipo de alarme e por abertura e 
fechamento em horários pré-determinados; 
 
5.1.15 – O sistema de alarme devera possuir sensores Infravermelhos Passivos, sensores de dupla tecnologia (ou 
superiores), o número de sensores deverá ser suficiente para o perfeito funcionamento e todo o sistema de cada unidade 
deverá estar acoplado a um sistema no-break (fonte de alimentação/bateria) próprio e exclusivo, com bateria interna 
autorrecarregável com autonomia para, no mínimo, 10 (dez) horas de funcionamento em situação de contingência (falta 
de energia elétrica), mantendo-se o sistema de alarme. 
 
5.1.16 – O serviço de instalação de sistemas de alarme monitorado e central de monitoramento deverão ser concluídos 
em até 60 (sessenta) dias corridos após a emissão da ordem de serviços, com todos os equipamentos e a forma de 
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instalação deverá obedecer às normas com padrões da ABNT/INMETRO, ser de boa qualidade e atender eficazmente às 
finalidades que deles naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor; 
 
5.1.16.1 – O cabeamento e a fiação deverão seguir também as normas de segurança e estética; 
 
5.1.17 – Todas as despesas com manutenção, substituição e atualização dos equipamentos e sistemas, durante a 
vigência do contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer ônus 
ou encargos; 
 
5.1.18 – A CONTRATADA deverá promover orientações aos usuários do sistema, sem ônus para a CONTRATANTE e os 
sistemas deverão ser inspecionados, obrigatoriamente, no mínimo uma vez por trimestre, através de seus supervisores e 
Fiscal do Contrato, para verificar seu funcionamento; 
 
5.1.19 – Ficará a cargo da empresa contratada a realocação dos sensores quando a disposição dos mesmos não estiver 
atendendo a segurança do imóvel, mesmo que a Contratante não tenha feito qualquer alteração no imóvel. Os custos 
ficarão por conta da CONTRATADA; 
 
5.1.20 – Em caso de falha no sistema em qualquer uma das unidades monitoradas, a contratada deverá providenciar, no 
prazo máximo de 30 (trinta) minutos, e manter, às suas custas, um vigilante para o local até que seja regularizado o 
funcionamento do sistema; 
 
5.1.21 – Em caso de vandalismo ou furto em algum local monitorado, havendo a comprovação de negligência por parte 
da CONTRATADA a mesma deverá ressarcir a contratante os prejuízos ocorridos; 
 
5.1.21.2 – Em caso de sinistro ou roubo, a CONTRATADA deverá providenciar imediatamente a chamada da Polícia local 
para vistoria e laudo respectivo; 
 
5.1.22 – As imagens do circuito fechado de TV deverão ser capturadas e gravadas com a gestão e expedição de relatório 
sempre que houver qualquer acionamento de alarmes; 
 
5.1.22.1 – As imagens deverão ficar arquivadas por, pelo menos, 30 (trinta) dias, em HD no próprio equipamento 
instalado no local e serão liberadas pelo responsável da SAE, sempre que julgar necessário; 
 
5.1.23 – A equipe de manutenção de responsabilidade da contratada deverá ser composta de no mínimo 04 técnicos e 02 
carros devidamente identificados, e de no máximo 05 anos de uso. Os veículos deverão ser de propriedade da 
contratada, devidamente identificado pela mesma, atendendo exclusivamente os locais monitorados pela central; 
 
5.1.23.1 – A equipe de monitoramento interno da central de monitoramento, deverá ser composta por vigias divididos em 
03 (três) turnos; 
 
5.1.24 – Caso a CONTRATADA tenha sede em outro Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, da data da 
assinatura do contrato, deverá instalar um escritório em Ourinhos - SP, com capacidade administrativa para manter todos 
os atendimentos que se fizerem necessários para a perfeita execução dos serviços objeto do contrato. 
 
5.1.25 – A empresa vencedora terá um prazo de até 05 dias úteis, após devida notificação pelo Pregoeiro, para 

apresentar à Comissão de Licitações o sistema a ser implantado, inclusive com acesso a um site ao vivo de um local 
monitorado; 
 
5.2 – INFRAESTRUTURA: 
 
5.2.1 – TUBULAÇÕES 
 

 Eletrodutos: Tubo eletroduto de PVC rígido, tipo pesado com rosca BSP e luva, marca Tigre ou similar de 
mesma qualidade, a serem utilizadas nas instalações aparentes ao tempo; 

 Curva de Eletroduto: Curva de PVC rígido; 

 Caixas de Passagem e Ligações comuns: Caixa de chapa de ferro nº 16 totalmente galvanizada, com orelhas de 
fixação e olhais para colocação de eletrodutos, nas dimensões de 4”x2”, 4”x4”, 5”x5”, 3”x3” e 4”x4”, octogonais 
com fundo móvel; 

 Buchas e Arruelas: Buchas e arruelas de alumínio zincado com rosca; 
 
5.2.2 – FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS 
 

 Os eletrodutos deverão ser instalados isoladamente junto a laje, através de braçadeiras tipo copo “D” ou 
“ÔMEGA”;  
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 Os eletrodutos quando instalados de forma aparente serão através de braçadeiras fixadas por chumbador 
metálico de 1/4” ou fixado por pinos roscados 1/4” com fixação a pólvora; 

 
5.2.3 – CABEAMENTO ELÉTRICO 
 

 Fios de Cobre: Fio condutor sólido eletrolítico, têmpera mole revestido em PVC, anti-chama, 70º C, 750 V, até a 
seção de 6,0 mm² (inclusive) utilizada para a distribuição dos circuitos; 

 Cabos de isolamento 750 V: Condutor formado dos fios de cobre ou têmpera mole, revestido em PVC, 
antichamas, 70º C 750 V, utilizados para todos os alimentadores do quadro de distribuição; 

 Cabo CCI 50 - 3 pares ou superiores; 

 Caixa de Passagens Especiais: Caixa em chapa de ferro nº 16, com toda superfície metálica previamente 
descapada e pintada com tinta antiferrugem, com tampa frontal aparafusada, com dimensões de acordo com o 
projeto; 

 Caixa de Ligação Alumínio: Caixa de ligação para equipamento, de liga de alumínio fundido, entradas 
rosqueadas, tampa de alumínio aparafusada e junta de borracha. 

 

5.2.4 – DAS ORDENS DE SERVIÇO E RELATÓRIOS 

 

5.2.4.1 – A cada atendimento em garantia ou de suporte técnico, deverá ser apresentado à autarquia uma Ordem de 
Serviço; 
 
5.2.4.2 – Após encerrar os serviços relativos ao atendimento dos equipamentos, o técnico da CONTRATADA deverá 
solicitar ao funcionário responsável da SAE que preencha os campos da pesquisa de satisfação, integrantes do formulário 
da Ordem de Serviço; 
 
5.2.4.3 – Deverá ser mantido pela CONTRATADA um banco de dados contendo todas as informações das Ordens de 
Serviço;  
 
5.2.4.4 – Deverá ser apresentado mensalmente a SAE, até o 3º dia útil do mês subsequente ao serviço prestado, 
Relatório de Atividades de Vigilância e Monitoramento, contendo:  

 

 Total de chamados corretivos;  
 Números das ordens de serviço;  
 Protocolos de atendimento;  
 Descrição sucinta do serviço;  
 Tipo do serviço  
 Data do atendimento corretivo;  
 Data de conclusão do serviço de corretiva;  

 

5.2.4.5 – O relatório mencionado deverá ser entregue em planilha eletrônica, em mídia gravada com o arquivo magnético 
ou via correio eletrônico, com endereço a ser fornecido pela SAE; 
 
5.2.4.6 – Toda documentação entregue a SAE deverá identificar claramente o responsável técnico pelo seu conteúdo 
bem como sua habilitação legal, para tal e assinatura.  
 
5.3 – A CONTRATADA se responsabiliza por todos os serviços que prestar e aos inerentes às suas qualificações 
profissionais e técnica, de acordo com a legislação específica e demais vigentes. 

 
5.4 – A CONTRATADA é a única e totalmente responsável pelo recolhimento nos prazos legais de todos os encargos 
sociais, previdenciários, trabalhistas, fundiários, fiscais e outros decorrentes da presente contratação e sua execução, em 
quaisquer das esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal. 

 
5.5 – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, todas as qualificações e habilitações 
inerentes ao objeto contratual e as exigidas pela Lei Federal nº 8.666/93. 
 
5.6 – A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal que porventura venha 
ocorrer durante a execução dos serviços, principalmente os fatos que dependem de orientação técnica da 
CONTRATANTE ou de seus prepostos. 
 
5.7 – A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração entre 
a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
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5.8 - A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, se obriga a aceitar nas 
mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco e cinco por cento) do valor 
do contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 
6.1 – Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 
 
6.2 – Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA ao local determinado para a entrega do objeto. 

 
6.3 – Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto deste contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO E SANÇÕES 

 
7.1 – 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. 
 
7.2 – A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
7.3 – 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. 
 
7.4 – 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. 
 
7.5 – 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. 
 
7.6 – As multas referidas neste item 9 não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
7.7 – 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. 
 
7.8 – 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. 
 
7.9 – A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados 
decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA. 

 
7.10 – 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. 
 
7.11 – 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 OITAVA – DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 – A execução do objeto desta licitação será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como gestor o Sr. 

Marcelo Simoni Pires, Superintendente, e como fiscal de contrato o Sr. Aladim Cesar Diniz, Chefe de Tecnologia da 
Informação (para questões técnicas) e Erison Aparecido Borges, Guarda Porteiro (para questões operacionais), 
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responsáveis por esse acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93, que deverão atestar a execução dos 
serviços, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
8.2 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao Superintendente da 
SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 
 
8.3 – Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em 
indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
CLÁUSULA NONA – DO FORO 

 
9.1 – 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. 
9.2 – E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. 
 
 
 

Ourinhos, ___ de __________ de 2019. 
 
 
 
 

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 VIII 
 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
 

PROCESSO Nº 117/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 

 
 
 
 
 

    Atestamos que o Sr. …......................., portador da Carteira de Identidade nº 

….............. e CPF nº …............., representante da empresa …................, inscrita no C.N.P.J. nº …........................., com 

sede à Rua …........., na cidade de ….............., Estado de …....., no dia ... de …. de 2019, às …. horas, visitou o local onde 

serão executados os serviços referentes ao processo n° 117/2019 – Pregão Presencial n° 12/2019, sendo prestadas 

todas as informações para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. 

 

 
Ourinhos, …. de …. de 2019. 

 
 
 
 
 

ERISON APARECIDO BORGES 
Guarda Porteiro 

 
 
 
 
 
    Declaro que foram fornecidos pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - 
SAE, todos os documentos e informações por nós solicitadas para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação. 
 
. 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA 

Representante Legal 
Qualificação 
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ANEXO IX 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos – SAE. 

CONTRATADA: ___________________________. 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): _____/2019. 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial através de sistema de vigilância 

eletrônica visual e alarmes monitorados, ambos por intranet com cessão de material em comodato. 

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 2019. 

 

 

 

 

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  
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ANEXO X 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2019 
 

PROCESSO Nº ______/2019 

 
 
 
Denominação: 
 
CNPJ: 
 
Endereço: 
 
e-mail: 
 
Cidade: 
 
Estado: 
 
Telefone: 
 
Fax: 
 
 
Obtivemos, através de acesso à página www.saeourinhos.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da 
licitação acima identificada. 
 
Local: __________, ___ de __________ de 2019. 
 
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 Chefia de Compras, pelo e-mail licitacoes@saeourinhos.sp.gov.br. 
 
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. 
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