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EDITALDE
DEPREGÃO
PREGÃOPRESENCIAL
PRESENCIAL N°
N° 000015/2017
000015/2017
EDITAL
PROCESSON°
N°000367/2017
000367/2017
PROCESSO
OOServiço
Água
e Esgoto
- SAAE,
mediante
a Pregoeira,
designada
pela Portaria
Nº 002/2017,
torna
ServiçoAutônomo
Autônomodede
Água
e Esgoto
- SAAE,
mediante
a Pregoeira,
designada
pela Portaria
Nº 002/2017,
público
para o conhecimento
dos interessados,
que em atendimento
à Seção de Manutenção
equipamentos,
torna público
para o conhecimento
dos interessados,
que em atendimento
à Seção dee Manutenção
e
através
do Processo
no dia
30 denoagosto
2017, de
às 2017,
14:00àshoras,
o
equipamentos,
através000367/2017,
do Processo realizará
000367/2017,
realizará
dia 30 de
de agosto
14:00 sendo
horas, que
sendo
credenciamento
inicia-se
30 (trinta)
minutos
antesantes
do horário
marcado
para abertura
da sessão,
em sua em
salasua
de
que o credenciamento
inicia-se
30 (trinta)
minutos
do horário
marcado
para abertura
da sessão,
licitação,
situada situada
na Avenida
João XXIII,
n° 2.204
- Centro
- São
Mateus-ES,
sala de licitação,
na Avenida
João XXIII,
n° 2.204
- Centro
- São
Mateus-ES,Cep.:
Cep.:29931-910,
29931-910, licitação
licitação na
modalidadePREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
EXCLUSIVO
PARA EPP/ME,
tipo EPP/ME,
MENOR PREÇO
LOTE, regida
pela
modalidade
PRESENCIAL
EXCLUSIVO
PARA
tipoPOR
MENOR
PREÇO
Lei
10.520/2002,
pelos
Decretos
nºs
3.555/2000,
3.784/2001,
e,
subsidiariamente,
pela
Lei
nº
8.666/93
e
suas
POR LOTE, regida pela Lei 10.520/2002, pelos Decretos nºs 3.555/2000, 3.784/2001, e, subsidiariamente, pela
alterações,
Leiecomplementar
123/2006
e 147/2014 e
alterações.
Lei
nº 8.666/93
suas alterações,
Lei complementar
123/2006
e 147/2014 e alterações.
Osenvelopes
envelopesde
deproposta
propostadedepreços
preçose ehabilitação
habilitação
objeto
especificado
neste
edital
serão
recebidos
e abertos
Os
dodo
objeto
especificado
neste
edital
serão
recebidos
e abertos
no
no dia,
e local
acima
designado.
dia,
horahora
e local
acima
designado.
DAPARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃONA
NALICITAÇÃO
LICITAÇÃO
I.I.DA
1.1.Poderão
Poderãoparticipar
participardesta
destalicitação
licitaçãopessoas
pessoas jurídicas
jurídicas que
que explorem
explorem ramo
ramo de atividade compatível com o objeto
1.1.
licitado
e
que
atendam
às
condições
exigidas
neste
edital
e
seus
anexos,
observando
o principio
exclusividade
licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e seus anexos,
observando
o da
principio
da
para EPP/ME.

exclusividade para EPP/ME.

1.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes
1.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes
situações:
situações:
quetenha
tenhasido
sidodeclarada
declaradainidônea
inidônea e/ou
e/ou suspensa
suspensa temporariamente
temporariamente por
por qualquer
qualquer órgão
órgão público
público federal,
federal, estadual,
estadual,
a)a)que
municipal
ou
do
Distrito
Federal;
municipal ou do Distrito Federal;
queesteja
estejasob
sobregime
regimede
derecuperação
recuperaçãojudicial
judicialou
oufalência;
falência;
b)b)que
c)
qualquer
que
seja
sua
forma
de
constituição,
empresas
estrangeirasque
quenão
nãofuncionem
funcionemno
nopaís;
país;
c) qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras
empresaque
quetenha
tenhacomo
como sócio,
sócio, gerente
gerente ou
ou diretor,
diretor, Membro
Membro ou
ou Servidor
Servidor ocupante
ocupante de
de cargo
cargo pública
pública no
d)d)empresa
no SAAEde
SAAEde
SãoMateus
Mateuse/ou
e/ouseu
seucônjuge.
cônjuge.
São
1.3.Os
Osimpedimentos
impedimentosacaso
acasoexistentes
existentes
deverão
declarados
pela
empresa
proponente.
Caso
inexistam,
tal
1.3.
deverão
serser
declarados
pela
empresa
proponente.
Caso
inexistam,
tal fato
fato deverá
ser declarado
de acordo
com II,
Anexo
II, sob
de responsabilidades
administrativas
cabíveis,
deverá
ser declarado
de acordo
com Anexo
sob pena
de pena
responsabilidades
administrativas
cabíveis, conforme
conforme vigente.
legislação vigente.
legislação
1.4.
1.4.Não
Nãoserão
serãoadmitidas
admitidas nesta
nesta licitação
licitação empresas
empresas que
que operem
operem sob
sob regime de consórcio, qualquer que seja sua
forma
formade
deconstituição.
constituição.
II.II.DO
DOOBJETO
OBJETO
2.1
para bombas
bombas KSB
KSB ee Mark
Mark Peerless,
Peerless,conforme
conforme especificações
especificações e
2.1Aquisição
Aquisição de
de rotores
rotores em
em ferro
ferro fundido
fundido para
quantidades
quantidadesdeterminadas
determinadasno
noAnexo
Anexo I I deste
deste edital
edital (Termo
(Termo de
de Referência).
Referência). As marcas das bombas servem como
parâmetros
parâmetrospara
paraespecificações
especificaçõesdos
dos rotores,
rotores, tendo
tendo em
em vista
vista as
as peculiaridades
peculiaridades de cada uma e a necessidade de
adequação
adequaçãodo
dorotor
rotorao
aocorpo
corpoaspiral
aspiralde
decada
cadaequipamento.
equipamento.
III.
III.DO
DOCREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTODOS
DOSREPRESENTANTES
REPRESENTANTES
3.1.
3.1.Os
Osproponentes
proponentesdeverão
deverão se
se apresentar
apresentar para
para credenciamento
credenciamento junto
junto ao
ao pregoeiro
pregoeiro por
por um
um único
único representante
representante
que,
devidamente
munido
de
documento
que
o
credencie
a
participar
deste
procedimento
a
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório,
licitatório, venha
venha a
responder
por
sua
representada,
devendo,
ainda,
no
ato
de
entrega
dos
envelopes,
identificar-se
exibindo
a
carteira
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
de identidade ou outro documento equivalente.
carteira de identidade ou outro documento equivalente.
3.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento particular
3.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida, acompanhado do estatuto ou contrato social, para fins de comprovação de poderes para
subscrevê-lo, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus
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poderes
exercer direitos,
e assumirdoobrigações
em
decorrência
tal investidura,
dispensada,
caso,
a
com
firmapara
reconhecida,
acompanhado
estatuto ou
contrato
social,depara
fins de comprovação
de neste
poderes
para
subscrevê-lo,
apresentaçãocom
de procuração.
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
deverá
apresentarjuntamente
cópia do respectivo
estatuto ou acima
contrato
social, no declaração
qual estejam
expressos
poderes
para
3.3. Apresentar,
com os documentos
detalhados,
dando
ciênciaseus
de que
cumprem
exercer
direitos,
e assumirde
obrigações
emconforme
decorrência
de tal
investidura,
dispensada,
caso, a apresentação
plenamente
os requisitos
habilitação,
modelo
constante
do Anexo
IV desteneste
edital.
de procuração.
3.4. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar,
3.3.
Apresentar,
juntamente para
comcomprovação
os documentos
acima
detalhados,
declaração
dando
ciência
que Comercial
cumprem
no ato
do credenciamento,
de tal
condição,
Certidão
Simplificada
emitida
pelade
Junta
plenamente
os
requisitos
de
habilitação,
conforme
modelo
constante
do
Anexo
IV
deste
edital.
a partir de Janeiro/2015, para aplicação da Lei Complementar 123/2006 e alterações, nas fases de habilitação e
julgamento das propostas.
3.4.
empresas
que se enquadrarem
como Capítulo
Microempresas
Empresas
de Pequeno
Porte,
3.5.AsTodos
os documentos
exigidos neste
devem eser
entregues
ao pregoeiro
emdeverão
original,apresentar,
ou cópia
no
ato
do
credenciamento,
para
comprovação
de
tal
condição,
Certidão
Simplificada
emitida
pela Junta
devidamente autenticada em Cartório.
Comercial a partir de Janeiro/2015, para aplicação da Lei Complementar 123/2006 e alterações, nas fases de
habilitação
e julgamento
das propostas.
3.6. Nenhuma
pessoa, física
ou jurídica, mesmo que credenciada por processo legal, poderá representar mais de
3.5.
Todos
os
documentos
exigidos neste Capítulo devem ser entregues ao pregoeiro em original, ou cópia
uma empresa na presente licitação.
devidamente autenticada em Cartório.
IV. DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO PARA
3.6. Nenhuma pessoa, física ou jurídica, mesmo que credenciada por processo legal, poderá representar mais de
HABILITAÇÃO
uma
empresa na presente licitação.
4.1.DA
A reunião
para
recebimento
e abertura DOS
dos envelopes
de proposta
de preços e documentação
para habilitação
IV.
SESSÃO
PARA
RECEBIMENTO
ENVELOPES
DE PROPOSTAS
E DOCUMENTAÇÃO
PARA
será
pública,
dirigida
por
um
pregoeiro
designado
para
tal,
e
realizada
de
acordo
com
o
que
rezam a Lei nº
HABILITAÇÃO
10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e em
conformidade
com recebimento
este edital e e
seus
anexos,
local, datadee proposta
horário jáde
determinados.
4.1.
A reunião para
abertura
dosnoenvelopes
preços e documentação para habilitação
será pública, dirigida por um pregoeiro designado para tal, e realizada de acordo com o que rezam a Lei nº
4.2. Na data,o local
e hora
aprazados,e,constantes
do preâmbulo
presente
edital,alterações,
antes do e
início
da sessão, o
10.520/2002,
Decreto
nº 3.555/2000,
subsidiariamente,
a Lei nºdo8.666/93
e suas
em conformidade
interessado
ou
seu
representante
legal
deve
credenciar-se
junto
ao
pregoeiro
na
forma
do
Capítulo
III.
com este edital e seus anexos, no local, data e horário já determinados.
4.3.NaAberta
sessão,
proponentes
credenciados
apresentarão,
em envelopes
separados
fechados,
a
4.2.
data, alocal
e horaosaprazados,
constantes
do preâmbulo
do presente
edital, antes
do inícioe da
sessão, o
proposta de
(ENVELOPElegal
Nº 1)
e acredenciar-se
documentação
deao
habilitação
Nº 2), momento
em que
interessado
oupreços
seu representante
deve
junto
pregoeiro(ENVELOPE
na forma do Capítulo
III.
dar-se-á início à fase de classificação com a abertura do ENVELOPE nº 1.
4.3. Aberta a sessão, os proponentes credenciados apresentarão, em envelopes separados e fechados, a proposta
de4.4.
preços
(ENVELOPE
Nº 1)
a documentação
de habilitação
Nº 2),
momento
em quedando-se
dar-se-á início
Declarada
a abertura
daesessão
pelo pregoeiro,
não mais (ENVELOPE
serão admitidos
novos
proponentes,
à ao
fase
de
classificação
com
a
abertura
do
ENVELOPE
nº
1.
recebimento dos envelopes dos proponentes credenciados na forma do Capítulo anterior.
4.4.
abertura da sessão
pelo pregoeiro,
não maisosserão
admitidos
novos proponentes,
início
4.5.Declarada
No ato dea encerramento
da sessão
serão devolvidos
envelopes
de habilitação
fechados,dando-se
dos licitantes
aoparticipantes
recebimento edos
envelopes
dos proponentes
credenciados
forma
do Capítulo
não
vencedores
do certame,
desde quenanão
tenham
sido anterior.
interpostos recursos ou após
manifestação expressa do desejo de não recorrer ou ainda após o julgamento dos mesmos.
4.5. No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação fechados, dos licitantes
participantes
e não vencedores
do 1)
certame, desde que não tenham sido interpostos recursos ou após manifestação
V. DAS PROPOSTAS
(Envelope
expressa
do
desejo
de
não
recorrer
ou envelope
ainda após
o julgamento
dosparte
mesmos.
5.1. Os licitantes deverão apresentar
fechado,
tendo na
frontal, os seguintes dizeres:
À SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
V. DAS PROPOSTAS (Envelope 1)
PREGÃO Nº000015/2017 - Processo nº 000367/2017
5.1. Os licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo na parte frontal, os seguintes dizeres:
ENVELOPE "1" - PROPOSTA DE PREÇOS
À SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
5.2. A proposta deverá obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos:
PREGÃO Nº000015/2017 - Processo nº 000367/2017
a) ser digitada ou impressa através de edição eletrônica de textos, em uma via, em papel timbrado da empresa
ENVELOPE "1" - PROPOSTA DE PREÇOS
licitante, contendo a razão social, o CNPJ, os números dos telefones, do fax, sítio na Internet, e-mail, se houver, e
5.2. A proposta deverá obrigatoriamente atender aos seguintes requisitos:
o respectivo endereço com CEP, sem alternativas, rasuras, emendas ou entrelinhas;
a) ser digitada ou impressa através de edição eletrônica de textos, em uma via, em papel timbrado da empresa
b) o valor
por item
da proposta,
forma dos
do Anexo
V deste
Edital
de e-mail,
Proposta
Preços),
licitante,
contendo
a razão
social, odetalhado
CNPJ, os na
números
telefones,
do fax,
sítio (Modelo
na Internet,
se de
houver,
eo
considerando
todos
os
custos
e
despesas
diretas
e
indiretas
para
o
fiel
atendimento
do
objeto
deste
certame;
respectivo endereço com CEP, sem alternativas, rasuras, emendas ou entrelinhas;
c) uma única cotação para cada item;
d) valor total, expresso em dois algarismos após a vírgula e por extenso;
e) conter preços de cada item, expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, neles incluídas todas as
despesas de impostos, transporte, mão-de-obra e demais itens indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto
deste Pregão. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo
Av. João XXIII, nº 2204 - Bairro Centro - CEP.: 29931-910 - SÃO MATEUS - Espírito Santo
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numéricos
e por
prevalecerão
os últimos;
b)discordância
o valor por entre
item os
da valores
proposta,
detalhado
na extenso,
forma do
Anexo V deste
Edital (Modelo de Proposta de Preços),
considerando
f) conter prazo
todos
de validade
os custosdae proposta
despesasde
diretas
a 60 (sessenta)
e indiretas dias,
para a
o contar
fiel atendimento
da data dedo
abertura
objeto deste
das propostas;
certame;
c)g)uma
única
cotação
para cada
item; da presente licitação, conforme solicitado no edital;
conter
prazo
de entrega
do objeto
d)OBS.:
valor Solicita-se
total, expresso
em dois
algarismos
após de
a vírgula
extenso;
que seja
anexada
a proposta
preçoseapor
planilha
de dados na forma do anexo VI, devidamente
e)preenchida,
conter preços
item,
expressos
em de
moeda
corrente
nacional,
em algarismos,
neles
incluídas etodas
as
comde
oscada
dados
gerais
para efeito
emissão
de Nota
de Empenho,
posterior
pagamento,
demais
despesas
de impostos,
demais
itens
indispensáveis
ao perfeito
cumprimento do objeto
atos necessários,
sendotransporte,
que a não mão-de-obra
apresentaçãoeda
referida
planilha
não desclassificará
a licitante.
deste Pregão. Em caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo
discordância
entre
os valores
numéricos e por
extenso, prevalecerão
últimos; nas condições estabelecidas, uma
5.3. Não serão
admitidos
cancelamentos,
retificações
de preços ouos
alterações
f)vez
conter
prazo
de
validade
da
proposta
de
a
60
(sessenta)
dias,
a
contar
data
de abertura
das propostas;
abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidosda
nas
cotações
de preços,
serão de inteira
g)responsabilidade
conter prazo de entrega
do
objeto
da
presente
licitação,
conforme
solicitado
no
edital;
do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente desclassificação,
OBS.:
Solicita-se
anexada
proposta
de para
preços
a planilha
dedadados
na forma
do anexo
qualquer
recurso, que
nem seja
tampouco,
emacaso
de erro
menos,
eximir-se
prestação
do serviço
objeto VI,
da
devidamente
preenchida,
com
os
dados
gerais
para
efeito
de
emissão
de
Nota
de
Empenho,
posterior
pagamento,
presente licitação.
e demais atos necessários, sendo que a não apresentação da referida planilha não desclassificará a licitante.
5.4. Caso os prazos de validade da proposta, de execução dos serviços, e de garantia não estejam
5.3. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma
expressamente indicados na proposta, fica estabelecido que estes prazos serão os estipulados no edital, no item
vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira
5.2, alíneas "f", "g"
responsabilidade
dorespectivamente.
proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente desclassificação,
qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da prestação do serviço objeto da
VI. DO JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS
presente
licitação.
6.1. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:
a) forem
emvalidade
desacordo
com os termos
deste edital;
5.4.
Caso elaboradas
os prazos de
da proposta,
de execução
dos serviços, e de garantia não estejam expressamente
b)
apresentarem
preços
excessivos
ou
manifestamente
inexequíveis,
assim
considerados
aqueles
que
indicados na proposta, fica estabelecido que estes prazos serão
os estipulados
no edital,
no item 5.2,
alíneas
"f",não
"g"
venham
a
ter
demonstrada
sua
viabilidade
através
de
documentação
que
comprove
que
os
custos
dos
insumos
respectivamente.
são coerentes com os de mercado;
c) DO
apresentarem
preçosDAS
totalPROPOSTAS
ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
VI.
JULGAMENTO
d) apresentarem
alternativa.
6.1.
Analisadas asproposta
propostas
serão desclassificadas as que:
a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;
Serão classificados,
pelo (a) pregoeiro
(a), os proponentes
queassim
apresentarem
as propostas
de menor
preço
b)6.2.
apresentarem
preços excessivos
ou manifestamente
inexequíveis,
considerados
aqueles que
não venham
lote, para sua
a aquisição
de produtos
e objeto
deste edital,
em seguida,
com
preços são
até
atotal
ter por
demonstrada
viabilidade
através de
documentação
que ecomprove
que as
ospropostas
custos dos
insumos
coerentes
com osàquela,
de mercado;
10% superiores
ou as propostas das 3 (três) melhores ofertas.
c) apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
d)6.3.
apresentarem
proposta
alternativa.conforme o item anterior será dada oportunidade para nova disputa, por meio
Aos proponentes
proclamados
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.
6.2. Serão classificados, pelo (a) pregoeiro (a), os proponentes que apresentarem as propostas de menor preço
total
lote,
para a aquisição
de produtos
e objetoosdeste
edital,
e em seguida,
as propostas
com a
preços
até 10%
6.4. por
O (a)
pregoeiro
(a) convidará
individualmente
licitantes
classificados,
de forma
sequencial,
apresentarem
superiores
àquela,
ou as propostas
(três)
melhores
ofertas.preço, a partir do autor da proposta classificada de
lances verbais,
inferiores
ao valordas
total3 da
proposta
de menor
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
6.3. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade para nova disputa, por meio de
lances
e sucessivos,
de valores
e decrescentes.
6.5. Averbais
desistência
em apresentar
lancedistintos
verbal, quando
convocado pelo (a) pregoeiro (a), implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
6.4. O (a) pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentarem
ordenação das propostas.
lances verbais, inferiores ao valor total da proposta de menor preço, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
6.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço
e o Avalor
estimadoem
para
a contratação,
ou, caso
contrário,
será verificada
conformidade
da proposta
do licitante
6.5.
desistência
apresentar
lance verbal,
quando
convocado
pelo (a) apregoeiro
(a), implicará
na exclusão
do
que
apresentou
o
menor
lance
e
o
valor
estimado
para
a
contratação.
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
6.7. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas no objeto deste edital e
seus
anexos,
exclusivamente
pelo
critérioserá
de MENOR
PREÇO
POR LOTE.
6.6.
Caso
não se
realizem lances
verbais,
verificada
a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação, ou, caso contrário, será verificada a conformidade da proposta do licitante que
6.8. Em seguida
o (a)
pregoeiro
(a)estimado
examinará
a aceitabilidade
apresentou
o menor
lance
e o valor
para
a contratação. da primeira classificada, quanto ao objeto definido
neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver formulado, das condições
habilitatórias:
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6.10. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo a
6.7.
Após esse
será
encerrada
a edital
etapa ecompetitiva
e ordenadas
as ofertas
objeto
deste edital e
adjudicação
doato,
objeto
definido
neste
seus anexos,
efetuada pelo
MENORdefinidas
PREÇO no
POR
LOTE.
seus anexos, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
6.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o(a)
6.8.
Em seguida
o (a) pregoeiro
(a) subsequentes,
examinará a aceitabilidade
da primeira classificada,
quanto
ao objeto
definido
pregoeiro(a)
examinará
as ofertas
na ordem de classificação,
até a apuração
de uma
proposta
que
neste
edital
seus anexos
valor, decidindo
motivadamente
respeito. e a ele adjudicado o objeto deste edital e
atenda
ao eedital,
sendo oe respectivo
proponente
declaradoavencedor
seus anexos, pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver formulado, das
condições
6.12. Casohabilitatórias:
não se realizem lances verbais, ou nas situações previstas nos subitens 6.8 e 6.11, o (a) pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.10. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo a
adjudicação
do objeto
definido neste
edital e seus anexos,
pelo MENOR
PORrelevantes
LOTE. e que, ao
6.13. Da reunião
lavrar-se-á
ata circunstanciada,
na qualefetuada
serão registradas
as PREÇO
ocorrências
final, será assinada pelo (a) pregoeiro (a), sua equipe de apoio e pelos proponentes presentes.
6.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o(a)
pregoeiro(a)
examinará no
as curso
ofertasda
subsequentes,
na ordem de classificação,
atéestabelecidos
a apuração deneste
uma edital
proposta
que
6.14. Verificando-se,
análise, o descumprimento
de requisitos
e seus
atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital e seus
anexos, a proposta será desclassificada.
anexos, pelo MENOR PREÇO POR LOTE.
6.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
6.12. Caso não se realizem lances verbais, ou nas situações previstas nos subitens 6.8 e 6.11, o (a) pregoeiro (a)
prevalecerão
da proposta.com o proponente para que seja obtido preço melhor.
poderá
negociarasdiretamente
6.16.Da
Não
se considerará
qualquer
oferta de vantagem
nãoserão
prevista
no objeto as
deste
edital e seus
anexos.e que, ao
6.13.
reunião
lavrar-se-á
ata circunstanciada,
na qual
registradas
ocorrências
relevantes
final, será assinada pelo (a) pregoeiro (a), sua equipe de apoio e pelos proponentes presentes.
6.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o que somente poderá ocorrer no caso das propostas
escritas,
o desempate
por sorteio,depara
decidirestabelecidos
quem iniciaráneste
a etapa
de lances
6.14.
Verificando-se,
no far-se-á,
curso daobrigatoriamente,
análise, o descumprimento
requisitos
edital
e seus verbais.
anexos,
Entretanto,
não
havendo
interesse
de
nenhum
dos
licitantes
em
oferecer
lances
verbais,
permanecendo
o empate,
a proposta será desclassificada.
será realizado novo sorteio para desfazer o empate.
6.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
6.18. Será as
assegurado,
como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e
prevalecerão
da proposta.
Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.
6.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus anexos.
6.18.1. A identificação do proponente como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá ser
6.17.
caso do
de item
empate
entre edital.
duas ou mais propostas, o que somente poderá ocorrer no caso das propostas
feita Em
na forma
3.4 deste
escritas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, para decidir quem iniciará a etapa de lances verbais.
Entretanto,
não havendo
interesse
de nenhum
dos licitantes
oferecer lances
verbais, permanecendo
o empate,
6.19. Entende-se
por empate
aquelas
situações
em que em
as propostas
apresentadas
pelas microempresas
ou
será
realizado
sorteio
para
desfazer
empate.
empresas
de novo
pequeno
porte
sejam
iguaisoou
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.
6.18.
assegurado,
como
dedeste
desempate,
preferência
de contratação
paradaas
Microempresas
e
6.20. Será
Para efeito
do disposto
no critério
item 6.19
edital, ocorrendo
o empate,
proceder-se-á
seguinte
forma:
Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova
6.18.1.
A identificação
do ser
proponente
ME ou minutos
Empresaapós
de Pequeno
Porte - EPP
deverá sob
ser
proposta,
a qual deverá
feita no como
prazo Microempresa
máximo de 05 -(cinco)
o encerramento
dos lances,
feita na forma do item 3.4 deste edital.
pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira
classificada do certame;
6.19. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.
b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea "a" deste item,
serão
convocadas
as remanescentes
que
porventura
se enquadrarem
na proceder-se-á
hipótese do item
6.19 deste
edital, na
6.20.
Para
efeito do disposto
no item 6.19
deste
edital, ocorrendo
o empate,
da seguinte
forma:
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova
c) no caso
de equivalência
dosno
valores
microempresas
de pequeno
porte
que
se
proposta,
a qual
deverá ser feita
prazo apresentados
máximo de 05pelas
(cinco)
minutos após eo empresas
encerramento
dos lances,
sob
pena
encontrem
no intervalo
item 14.5
deste
edital, classificada,
será realizado
sorteio
entre elas
que se
de preclusão
do direito.estabelecido
Caso ofereçanoproposta
inferior
à melhor
passará
à condição
depara
primeira
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
6.21. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 6.19 deste edital, voltará a condição de
primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.
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classificada
6.22. O disposto
do certame;
nos itens 6.18 e 6.19 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea "a" deste item,
serão
as remanescentes
porventura
se enquadrarem
na hipótese
do itemjulgadas
6.19 deste
edital, na
6.23. convocadas
O (a) pregoeiro
(a), na fase de que
julgamento,
poderá
promover quaisquer
diligências
necessárias
à
ordem
o exercício
do mesmo
direito;os
e licitantes atender às solicitações no prazo por ele (a)
análiseclassificatória,
das propostaspara
e da
documentação,
devendo
estipulado, contado do recebimento da convocação.
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem
intervalo
no item
14.5 deste de
edital,
será
realizado
entre
elassido
para
que se
6.24. Casono
exista
algumestabelecido
fato que impeça
a participação
algum
licitante,
ou sorteio
o mesmo
tenha
declarado
identifique
aquela
que
primeiro
poderá
apresentar
a
melhor
oferta.
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis.
6.21. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 6.19 deste edital, voltará a condição de primeira
classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.
6.25. Concluída a fase de julgamento com a adjudicação do objeto do presente certame, o licitante vencedor
deverá no prazo de 02 (dois) dias, apresentar nova Proposta, nos moldes do Anexo V deste edital, ajustada aos
6.22. O disposto nos itens 6.18 e 6.19 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não tiver sido
novos valores, respeitada a proporção inicial entre os preços unitários de cada item e o valor total da proposta.
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.26. OQuando
o proponente
não apresentar
situação
regular,
no momento
da emissão
da necessárias
assinatura do
6.23.
(a) pregoeiro
(a), navencedor
fase de julgamento,
poderá
promover
quaisquer
diligências
julgadas
à
contrato,
convocado
licitante, observada
de atender
classificação,
e assim sucessivamente,
análise
dasserá
propostas
e daoutro
documentação,
devendo aosordem
licitantes
às solicitações
no prazo por elesem
(a)
prejuízo dacontado
aplicação
sanções cabíveis,
e, observado o disposto nos subitens 6.11 e 6.12.
estipulado,
do das
recebimento
da convocação.
6.27. Caso
Se o exista
licitantealgum
vencedor
cumprir
as obrigações
contraídas,
a
6.24.
fato recusar-se,
que impeçainjustificadamente,
a participação de aalgum
licitante,
ou o mesmo
tenha será
sido aplicada
declarado
regra
estabelecida
no
subitem
anterior,
quanto
a
convocação
de
outro
licitante,
sem
prejuízo
da
aplicação
das
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo
penalidades
do Capítulo
XIV deste Edital.
das
sanções legais
cabíveis.
VII. DA
HABILITAÇÃO
2)
6.25.
Concluída
a fase (Envelope
de julgamento
com a adjudicação do objeto do presente certame, o licitante vencedor
deverá
7.1. Com
no vistas
prazoàde
habilitação
02 (dois)na
dias,
presente
apresentar
licitação
nova
as empresas
Proposta,deverão
nos moldes
apresentar
do Anexo
envelope
V destefechado
edital, ajustada
contendoaos
na
novos
valores,osrespeitada
proporção inicial entre os preços unitários de cada item e o valor total da proposta.
parte frontal
seguintes adizeres:
À SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
6.26.
Quando
o proponente- Processo
vencedor nº
não
apresentar situação regular, no momento da emissão da assinatura do
PREGÃO
Nº000015/2017
000367/2017
contrato,
será"2"convocado
outro licitante,
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
ENVELOPE
- DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, e, observado o disposto nos subitens 6.11 e 6.12.
7.2. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados:
6.27. Se o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a cumprir as obrigações contraídas, será aplicada a
regra
no subitem anterior, quanto a convocação de outro licitante, sem prejuízo da aplicação das
7.2.1.estabelecida
Habilitação Jurídica
penalidades
do Capítulo
XIV deste Edital.
a) registro comercial,
devidamente
registrado na respectiva Junta Comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na respectiva Junta Comercial, em
VII.
HABILITAÇÃO
(Envelope
2)
se DA
tratando
de sociedades
comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de
7.1. Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar envelope fechado contendo na
eleição de seus administradores;
parte frontal os seguintes dizeres:
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
À SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
PREGÃO Nº000015/2017 - Processo nº 000367/2017
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
ENVELOPE "2" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
exigir.
7.2. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados:
7.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas do item "7.2.1" não precisarão constar do "Envelope
Documentos
de Habilitação",
se tiverem sido apresentados no ato do Credenciamento deste Pregão, desde que
7.2.1.
Habilitação
Jurídica
sejam
originais
ou
estejam
autenticados
em Cartório.
a) registro comercial, devidamente registrado
na respectiva Junta Comercial, no caso de empresa individual;
7.2.2.
Regularidade
Fiscal
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na respectiva Junta Comercial, em
a) tratando
prova dede
inscrição
no Cadastro
Nacional
Pessoa
Jurídica (cartão
CNPJ).
se
sociedades
comerciais,
e, no de
caso
de sociedades
por ações,
acompanhado de documento de eleição
b) seus
provaadministradores;
de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC - Ficha de Atualização Cadastral) ou Municipal
de
(Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal,
e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005;
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu
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c)
ramo
inscrição
de atividade
do ato constitutivo,
e relativa aos
notributos
caso de
relacionados
sociedades com
civis,oacompanhada
objeto licitado.de prova de diretoria em exercício;
d)
decreto de autorização,
em se perante
tratandoa de
empresa
ou sociedade
estrangeira
em relativos
funcionamento
no País,
ato
f) comprovação
de Regularidade
Fazenda
Municipal:
Certidão
dos Tributos
ao domicílio
ou esede
de
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
da registro
proponente.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n°
7.2.1.1
- Os documentos relacionados nas alíneas do item "7.2.1" não precisarão constar do "Envelope Documentos
12.440/2011.
de Habilitação", se tiverem sido apresentados no ato do Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais
ou
estejam
autenticados
em Cartório.
7.2.3.
Qualificação
Técnica
7.2.2.
Regularidade
Fiscal
a) declaração
de inexistência
de fato impeditivo para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº
a)
prova deconforme
inscriçãomodelo
no Cadastro
Nacional
de Pessoa
Jurídica
8.666/93,
constante
no Anexo
II deste
edital; (cartão CNPJ).
b)
prova
de
inscrição
no
Cadastro
de
Contribuintes
Estadual
- Ficha
de Atualização
Cadastral)
ou Municipal
b) declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art.(FAC
27 da
Lei 8.666/93,
conforme
modelo constante
do
(Alvará
de
Funcionamento),
relativo
ao
domicílio
ou
sede
da
proponente,
pertinente
ao
seu
ramo
de
atividade e
anexo III deste edital.
compatível
com fornecido(s)
o objeto do certame.
c) Atestado(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de
c)
prova
de
regularidade
para com asemelhantes
Fazenda Federal:
Certidão
Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal,
objetos que tenham características
ao desta
licitação.
e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005;
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
7.2.4. Qualificação Econômica-Financeira
e) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu
ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.
Certidão negativa
de pedido de
falência
e/ou recuperação
expedida
pelo distribuidor
sede daou
pessoa
f)a)comprovação
de Regularidade
perante
a Fazenda
Municipal:judicial,
Certidão
dos Tributos
relativos aodadomicílio
sede
jurídica
em
data
não
superior
a
30
(trinta)
dias
da
data
da
abertura
do
certame,
se
outro
prazo
não
constar
do
da proponente.
documento.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n°
12.440/2011.
b) Apresentação de capital registrado, no montante igual ou superior a 10%(dez por cento), considerando o somatório Qualificação
do lote para Técnica
os quais a empresa arrematou, comprovado através do Contrato Social ou documento
7.2.3.
equivalente.
a) declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº
8.666/93, conforme modelo constante no Anexo II deste edital;
7.3.
A documentação
deverá: ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo constante do
b)
declaração
em atendimento
a) estar
nome
da licitante;
anexo
III em
deste
edital.
b) Atestado(s)
estar no prazo
de validade
nestede
edital,
empúblico
caso deounão
estabelecido
no editaloestar
no prazo de
c)
fornecido(s)
porestabelecido
pessoa jurídica
direito
privado,
comprovando
fornecimento
validade
estabelecido
pelo órgão expedidor
competente.
Nos casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como
objetos
que
tenham características
semelhantes
ao desta licitação.
prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do respectivo documento;
7.2.4.
c) referir-se
Qualificação
a apenas
Econômica-Financeira
uma das filiais ou apenas a matriz.
a)
Certidão
negativa
pedido de
e/ouquaisquer
recuperação
expedida
pelo para
distribuidor
da sedenadapresente
pessoa
7.4.
As licitantes
quededeixarem
defalência
apresentar
dosjudicial,
documentos
exigidos
a habilitação
jurídica
em
data
não
superior
a
30
(trinta)
dias
da
data
da
abertura
do
certame,
se
outro
prazo
não
constar
do
licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão
documento.
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
b)
de passíveis
capital registrado,
noviamontante
igual outersuperior
a 10%(dez
por cento),
considerando
o
7.5.Apresentação
Os documentos
de consulta
internet poderão
sua validade
verificada,
no momento
da fase de
somatório
lote para
os quais aque
empresa
arrematou,
comprovado
através do apresentado
Contrato Social
documento
habilitação,doficando
estabelecido
havendo
discordância
entre o documento
e a ou
verificação
na
equivalente.
internet, prevalecerá a segunda, observado o disciplinamento constante do item 7.3.
7.3.
documentação
7.6. AOs
documentos deverá:
exigidos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada, todos deverão ser
a)
estar
em
nome
da licitante;
perfeitamente
legíveis.
b) estar no prazo de validade estabelecido neste edital, em caso de não estabelecido no edital estar no prazo de
validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como
VIII. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS
prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do respectivo documento;
8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz.
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
7.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente
8.2. A apresentação
de impugnação
contra o presente
edital será processada
24 (vinte e quatro)
licitação,
ou os apresentarem
em desacordo
com o estabelecido
neste editale julgada
ou comem
irregularidades,
serão
horas, devendo
seradmitindo
entregue complementação
diretamente ao (a)posterior.
pregoeiro (a), no SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,
inabilitadas,
não se
anexando os seguintes documentos, sob pena de não acolhimento:
a) cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ;
b) Procuração (quando for o caso);
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada).
8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
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7.5.
passíveissem
de consulta
internet
poderão ter sua
validadeo verificada,
no momento
dana
fase
de
8.4.Os
A documentos
entrega da proposta,
que tenhavia
sido
tempestivamente
impugnado
presente edital,
implicará
plena
habilitação,
ficando
que havendo
discordância
entre o documento apresentado e a verificação na
aceitação, por
parteestabelecido
dos interessados,
das condições
nele estabelecidas.
internet,
prevalecerá
segunda, observado
o disciplinamento
do item
7.3. a manifestação da intenção de
8.5. Dos
atos do (a)a pregoeiro
(a) neste processo
licitatórioconstante
cabe recurso,
sendo
interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas razões e contra-razões,
7.6.
Os documentos
exigidos
deverão
ser apresentados
original
podendo
os interessados
juntar
memoriais
no prazo de 3 em
(três)
dias. ou em cópia autenticada, todos deverão ser
perfeitamente legíveis.
8.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
VIII. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS
8.1.
(dois)reconsiderar
dias úteis antes
data fixada
recebimento
das propostas,
qualquer
pessoa poderá
solicitar
8.7.Até
Se2 não
sua da
decisão
o (a) para
pregoeiro
(a) submeterá
o recurso,
devidamente
informado,
à
esclarecimentos,
providências
ou
impugnar
o
ato
convocatório
do
pregão.
consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do
procedimento.
8.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada em 24 (vinte e quatro)
horas, devendo ser entregue diretamente ao (a) pregoeiro (a), no SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO,
8.8. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de Protocolo do Serviço
anexando os seguintes documentos, sob pena de não acolhimento:
Autônomo de Água e Esgoto, observado o disciplinamento do item 8.5.
a) cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ;
b) Procuração (quando for o caso);
autos permanecerão
com vista
franqueada
aos
interessados
Serviço
de Água e Esgoto.
c)8.10.
Atos Os
Constitutivos,
em se tratando
de pessoa
jurídica
(por
documentono
original
ouAutônomo
cópia autenticada).
IX. Acolhida
DA ADJUDICAÇÃO
8.3.
a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de MENOR PREÇO POR LOTE esta
será
adjudicado
o objeto desta licitação.
8.4.
A declarada
entrega davencedora
proposta, sendo-lhe
sem que tenha
sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicará na plena
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
9.1.2.
licitante
vencedora
terá
prazoprocesso
de 05 (cinco)
dias cabe
para assinar
contrato.
8.5.
DosA atos
do (a)
pregoeiro
(a)um
neste
licitatório
recurso,o sendo
a manifestação da intenção de
interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas razões e contra-razões,
9.2. Se os
a proponente
dejuntar
MENOR
PREÇOno
POR
LOTE
atender
podendo
interessados
memoriais
prazo
de 3não
(três)
dias. às exigências de habilitação, será examinada a
documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até o encontro de uma
8.6.
O acolhimento
do recurso
a invalidação,
atos insuscetíveis
aproveitamento.
proposta
que atenda
a todas importará
as exigências
do Edital, apenas,
sendo a dos
respectiva
proponentede
declarada
vencedora e a ela
feita à adjudicação do objeto da licitação.
8.7. Se não reconsiderar sua decisão o (a) pregoeiro (a) submeterá o recurso, devidamente informado, à
consideração
da autoridade superior competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do
X. DA HOMOLOGAÇÃO
procedimento.
10.1. A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo Ordenador de Despesa do
8.8.
Os memoriais
dos recursos
e contra-razões
deverão
dar entrada do
no processo
Serviço de
Protocolo
do (a)
Serviço
Autônomo
SERVIÇO
AUTÔNOMO
DE ÁGUA
E ESGOTO,
após recebimento
concluído
pelo
Pregoeiro
(a) e
desua
Água
e Esgoto,
observado o disciplinamento do item 8.5.
equipe
de apoio.
8.10.
Os DESPESA
autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
XI. DA
11.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários para o exercício de
IX. DA ADJUDICAÇÃO
2017, consignados a esta Autarquia, conforme especificado abaixo:
9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de MENOR PREÇO POR LOTE esta
00046-20000000 - MATERIAL DE CONSUMO (2000200010.1760501344.004.33903000000.20000000)
será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.
XII. PRAZO,
LOCAL
E ENTREGA
DO OBJETO
9.1.2.
A licitante
vencedora
terá um prazo
de 05 (cinco) dias para assinar o contrato.
12.1
objeto deverá
entregue
imediatamente,
prazo
máximo
de até 15 (quinze)
dias, contados
a partir do
9.2.
Se- O
a proponente
de ser
MENOR
PREÇO
POR LOTEnonão
atender
às exigências
de habilitação,
será examinada
a
recebimento
da
ordem
de
fornecimento,
diretamente
no
almoxarifado
do
SAAE,
na
Avenida
João
XXIII,
2.204
documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até o encontronºde
umaBairro Boa
- São
Mateus
ES.
proposta
queVista
atenda
a todas
as -exigências
do Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela
feita à adjudicação do objeto da licitação.
12.2 - O SAAE reserva-se o direito de não receber o material caso esteja em desacordo com o previsto neste
convocatório. ou não seja compatível com o corpo aspiral de cada bomba.
X.instrumento
DA HOMOLOGAÇÃO
12.3 - A empresa vencedora é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, o material, se for verificado
irregularidade ou imcompatibilidade com o equipamento.
12.3. O Contrato decorrente da referida aquisição deverá ter vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de publicação do resumo, podendo se prorrogado, na forma preconizada pelo Artigo 57, inciso IV da Lei
Av. João XXIII, nº 2204 - Bairro Centro - CEP.: 29931-910 - SÃO MATEUS - Espírito Santo
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10.1.
8.666/1.993
A homologação,
e suas alterações,
em favor ada
critério
licitante
da Administração.
adjudicada nesta licitação, será feita pelo Ordenador de Despesa do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, após recebimento do processo concluído pelo (a) Pregoeiro (a) e
sua
equipe
de apoio.
XIII.
DA FISCALIZAÇÃO
XI.
DA DESPESA
13.1.A
Fiscalização será exercida pelo servidor nomeado por meio de portaria editada pela administração,
11.1.
As despesas
decorrentes
desta licitação
correrão à da
conta
dos recursos visando
orçamentários
paraque
o exercício
de
encarregado
de verificar
o cumprimento
das obrigações
CONTRATADA,
assegurar
os produtos
2017,
consignados
esta Autarquia,
conformepelo
especificado
abaixo:
sejam
executadosaatendendo
ao estipulado
presente Contrato.
00046-20000000
CONSUMO (2000200010.1760501344.004.33903000000.20000000)
XIV. CONDIÇÕES- MATERIAL
E PRAZO DEDE
PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega, devidamente atestado em Boletim de
XII.
PRAZO,
LOCAL
E ENTREGA
OBJETO da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação
Medição,
por
meio de
depósito naDO
conta-corrente
dos seguintes documentos:
12.1
- O Fiscal/Fatura
objeto deverá
entregue
imediatamente,
no prazo
máximo atestada
de até 15
(quinze)
dias,
contados
a) Nota
de ser
serviços
discriminativa,
em via única,
devidamente
pela
Secretaria
requisitante,
a assim
partircomo
do recebimento
da
ordem
de
fornecimento,
diretamente
no
almoxarifado
do
SAAE,
na
Avenida
pelo fiscal do contrato;
João
XXIII,
nº
2.204
Bairro
Boa
Vista
São
Mateus
ES.
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n°
12.440/2011.
12.2 - O SAAE reserva-se o direito de não receber o material caso esteja em desacordo com o previsto
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e
neste instrumento convocatório. ou não seja compatível com o corpo aspiral de cada bomba.
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme
IN/SRF
574/2005
e CND Estadual
e Municipal
na sede de
do Licitante;
12.3
- A nº
empresa
vencedora
é obrigada
a substituir,
imediato e as suas expensas, o material, se for
e)
No
caso
de
serviços,
obras
e/ou
locações,
Boletim
de
Medição atestado pela seção requisitante juntamente
verificado irregularidade ou imcompatibilidade com o equipamento.
com o fiscal do contrato.
f) Relatório
de Fiscalização.
12.3.
O Contrato
decorrente da referida aquisição deverá ter vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de publicação do resumo, podendo se prorrogado, na forma preconizada pelo Artigo 57, inciso IV da Lei
14.2. A apresentação
de NotaaFiscal/Fatura
com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no
8.666/1.993
e suas alterações,
critério da Administração.
subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem que isso gere direito a
acréscimos
de qualquer natureza.
XIII.
DA FISCALIZAÇÃO
14.3. O
SAAE reterá,
na exercida
fonte, sobre
o pagamento
efetuadopor
os tributos
e contribuições
de que
a Instrução
13.1.A
Fiscalização
será
pelo
servidor nomeado
meio de
portaria editada
pelatrata
administração,
Normativa SRF
nº 539/2005.
encarregado
de verificar
o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os produtos
sejam executados atendendo ao estipulado pelo presente Contrato.
14.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove
esta opção,
na forma
do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005, situação
XIV.
CONDIÇÕES
E PRAZO
DE PAGAMENTO
em que
incidirá a retenção
no percentual
na Leia 123/06,
a CONTRATADA
o
14.1.
O pagamento
será efetuado
até 30 estabelecido
(trinta) dias após
entrega,devendo
devidamente
atestado emdiscriminar
Boletim de
percentual
notade
fiscal.
Medição,
porna
meio
depósito na conta-corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação
dos seguintes documentos:
pagamento
será efetuado
à contratada,
pendente de
liquidação
obrigação
que
a)14.5.
NotaNenhum
Fiscal/Fatura
de serviços
discriminativa,
em via enquanto
única, devidamente
atestada
pela qualquer
Secretaria
requisitante,
lhe
for
imposta,
em
virtude
de
penalidade
ou
inadimplência
contratual,
sem
que
isso
gere
direito
a
acréscimos
de
assim como pelo fiscal do contrato;
b)qualquer
Certidãonatureza.
Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n°
14.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária.
12.440/2011.
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e
d)XV.
Certidão
Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme
DAS PENALIDADES
IN/SRF
nº 574/2005
e CND
Estadual
e Municipal
na sede
do Licitante;
15.1. Pela
inexecução
total
ou parcial
do contrato,
o SAAE
de São Mateus poderá, garantida a prévia defesa do
e)contratado
No caso de
obras
e/ou as
locações,
Boletim
de Medição atestado pela seção requisitante juntamente com
noserviços,
prazo legal,
aplicar
seguintes
sanções;
o a)
fiscal
do contrato.
advertência
- sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;
f) Relatório de Fiscalização.
b) multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,03% limitado a 20% do valor total do
14.2.
A apresentação
Nota Fiscal/Fatura
comde
incorreções
ou desacompanhada
dalegal
documentação
requerida
no
contrato,
pelo atraso de
injustificado
na execução
qualquer obrigação
contratual ou
podendo esse
valor ser
subitem
anterior
implicará
na
sua
devolução
à
Empresa
contratada
para
regularização,
sem
que
isso
gere
direito
a
abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
acréscimos de qualquer natureza.
c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do
contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado, recolhido através de GRU, ou
cobrado judicialmente;
d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
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14.3.
prazo
O não
SAAE
superior
reterá,a 2
na(dois)
fonte,anos;
sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 539/2005.
e) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
14.4.
Se adeterminantes
empresa contratada
for optante
peloseja
SIMPLES,
deve
anexar à Nota
Fiscal/Fatura
motivos
da punição
ou até que
promovida
a reabilitação
perante
a própria documento
autoridade que
comprove
opção, naque
forma
Anexo IV,sempre
da IN/SRF
IN/SRF nº 539/2005,
situação
aplicou aesta
penalidade,
serádoconcedida
que nº
o 480/2004,
contratadoalterada
ressarcirpela
a Administração
pelos prejuízos
em
que incidirá
a retenção
noo percentual
estabelecido
Leibase
123/06,
devendo
a CONTRATADA discriminar o
resultantes,
e após
decorrido
prazo da sanção
aplicadana
com
na alínea
anterior.
percentual na nota fiscal.
f) Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a
14.5.
Nenhumsepagamento
efetuado
contratada,
enquanto
Contratada
sujeitará àserá
multa
de 10%à(dez
por cento)
sobre opendente
valor totaldedoliquidação
contrato. qualquer obrigação que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer
15.2. Onatureza.
SAAE aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e alterações,
14.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária.
sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
XV. DAS PENALIDADES
15.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o SAAE de São Mateus poderá, garantida a prévia defesa do
na execução
do contrato,
comportar-se
desanções;
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
contratado
no prazo
legal, aplicar
as seguintes
garantido
o
direito
prévio
da
citação
e
da
ampla
defesa, ficarádeimpedido
licitarpara
e contratar
a Administração
a) advertência - sempre que forem observadas irregularidades
pequenade
monta
as quaiscom
tenha
concorrido;
Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos, enquanto
os motivos
determinantes
daficará
punição
ou até
que seja
reabilitação
própria
b)perdurarem
multa moratória
- a empresa
contratada
sujeita
a multa
diáriapromovida
de 0,03% a
limitado
a 20%perante
do valora total
do
autoridade
que
aplicou
a
penalidade.
contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser
abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
15.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea "e", no prazo
05 compensatória
(cinco) dias úteis,
contar
data de total
intimação
do ato
(publicação
no DIO/ES),
de acordo
os
c)de
multa
- em arazão
de da
inexecução
ou parcial
do contrato,
no percentual
de 10%
(dez porcom
cento)
preceitos
doda
artigo
109, dainadimplida
Lei 8.666/93
sobre
o valor
obrigação
ou,atualizada.
não sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato,
15.5 No
caso
deserdeclaração
inidoneidade,
prevista
subitem recolhido
14.1 alínea
"e", decaberá
pedido
de
podendo
esse
valor
abatido do de
pagamento
a que fizer
jus ono
contratado,
através
GRU, ou
cobrado
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.
judicialmente;
d)15.6
suspensão
temporária
de participação
em licitação
e impedimento
de contratar
com a reconsiderar
Administração,
prazo
Os recursos
serão- dirigidos
à Autoridade
que aplicou
a penalidade,
a qual poderá
suapor
decisão
não
a 2no(dois)
ousuperior
mantê-la,
prazoanos;
de 05 (cinco) dias úteis.
e)XVI.
declaração
de Inidoneidade
- para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE
motivos
determinantes
da
punição
ouà até
que seja promovida
a reabilitação
perante a própria
autoridade
16.1 Efetuar os pagamentos devidos
CONTRATADA
pela entrega
do objeto, efetivamente
medido
e faturado.que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes,
e após
prazo da sançãodefeitos
aplicadaecom
base na alínea
anterior. no objeto contratado, fixando
16.2 Notificar,
pordecorrido
escrito, àoCONTRATADA,
irregularidades
encontradas
prazos para sua regularização.
f) Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a
Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
16.3 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da
suspensão do Contrato em caso de irregularidade.
15.2. O SAAE aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e alterações, sem
prejuízo das responsabilidades penal e civil.
XVII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1.
transporte,
montagem,
desmontagem
e manutenção
do objeto
deverão
serarealizados
15.3.
OO
licitante
que ensejar
o retardamento
da execução
do certame,
não
mantiver
proposta, pelo
falharfornecedor.
ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
17.2. prévio
Se adaqualidade
objeto defesa,
não corresponder
às de
especificações
do Edital,
estes serão devolvidos,
direito
citação e do
da ampla
ficará impedido
licitar e contratar
com a Administração
Pública da
aplicando-se
as
penalidades
cabíveis.
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
17.3. A
contratada será responsável pela execução do objeto deste instrumento contratual, pelo preço global por
aplicou
a penalidade.
lote, proposto e aceito pelo contratante.
15.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea "e", no prazo
A contratada
deverá
observar
rigorosamente
as especificações
do objeto
realizado
Seção
de17.4.
05 (cinco)
dias úteis,
a contar
da data
de intimação
do ato (publicação
no DIO/ES),
de pela
acordo
comrequisitante.
os preceitos
do artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada.
17.5. Caso o equipamento venha apresentar defeitos que impeça a execução dos trabalhos, deverão ser
substituídos por outro no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de emergência, justificados
pelo SAAE, onde o prazo para substituição será de ate 24 (vinte e quatro) horas.
17.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
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15.5
todas
Noascaso
condições
de declaração
de qualificação
de inidoneidade,
assumidas
prevista
na licitação.
no subitem 14.1 alínea "e", caberá pedido de reconsideração
no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.
17.7. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no SAAE.
15.6
OsQuanto
recursos
serão dirigidos
à Autoridade
que aplicou atécnica:
penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou
17.8.
à execução
dos serviços
e responsabilidade
mantê-la, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.9. Executar a entrega do objeto ora contratado, de acordo com item 04 e 05 do presente termo e nos prazos e
XVI.
DAS OBRIGAÇÕES
DO CONTRATANTE
condições
pré-estabelecidos.
16.1
Efetuar
os
pagamentos
devidos
CONTRATADA
entrega
objeto, efetivamente
e faturado.
17.10. Elaborar e manter, no
local àdos
serviços, um pela
Relatório
dedo
Ocorrências
(RDO), emmedido
formulário
próprio da
CONTRATADA, com registros das ordens de serviço, anotações de irregularidades encontradas e de todas as
16.2
Notificar,relativas
por escrito,
à CONTRATADA,
e irregularidades
encontradas
no objeto
contratado, fixando
ocorrências
à execução
do Contrato,defeitos
o qual será
feito na periodicidade
definida
pela Fiscalização,
em 02
prazos
para
sua
regularização.
(duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser
assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela Fiscalização do SAAE.
16.3 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da suspensão
do Contrato em caso de irregularidade.
17.11. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação, atendendo
prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.
XVII. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1. O transporte, montagem, desmontagem e manutenção do objeto deverão ser realizados pelo fornecedor.
17.12. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se pela
direção pela execução do contrato e representá-la perante a CONTRATANTE.
17.2. Se a qualidade do objeto não corresponder às especificações do Edital, estes serão devolvidos, aplicando-se
as17.13.
penalidades
cabíveis.
Proceder
a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de competência e
emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do
17.3.
contratada
será
responsável pela execução do objeto deste instrumento contratual, pelo preço global por
mês Aseguinte
ao da
medição.
lote, proposto e aceito pelo contratante.
17.14. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única responsável
17.4.
A providências
contratada deverá
observar
rigorosamente
as especificações
do objeto
realizado pela
Seção requisitante.
pelas
necessárias
e pelos
efeitos decorrentes
de eventuais
inobservâncias
delas.
17.15.Caso
Responder
por qualquer
danoapresentar
ou prejuízo defeitos
causado que
ao CONTRATANTE
ou a terceiros,
por açãodeverão
ou omissão
17.5.
o equipamento
venha
impeça a execução
dos trabalhos,
ser
de seus prepostos
e/ou
emde
decorrência
da execução
do deste
substituídos
por outro
noempregados,
prazo máximo
48 (quarenta
e oito) horas,
salvoinstrumento
em caso decontratual.
emergência, justificados
pelo SAAE, onde o prazo para substituição será de ate 24 (vinte e quatro) horas.
17.16. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações
de qualquer
natureza,do
decorrentes
de sua
ação ou de suas
17.6.
Manter durante
toda a execução
Contrato, em
compatibilidade
com SUBCONTRATADAS.
as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de qualificação assumidas na licitação.
17.17. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução dos
objetos contratados, como única e exclusiva empregadora.
17.7. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no SAAE.
17.8. Quanto à execução dos serviços e responsabilidade técnica:
17.18. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução
deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, bem
17.9.
Executar
a entrega
do medida
objeto ora
contratado,
de contratos
acordo com
item 04com
e 05fornecedores
do presentede
termo
nos prazos
e
como
exigir que
a referida
seja
adotada nos
firmados
seuse insumos
e/ou
condições
pré-estabelecidos.
prestadores
de serviços, sob pena de rescisão do contrato.
17.10. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário próprio da
CONTRATADA,
com registros
das ordens
serviço,
anotações
de irregularidades
encontradas
e de
as
17.19. A CONTRATADA
se obriga,
semprede
que
solicitado
pelo CONTRATANTE,
a emitir
declaração,
portodas
escrito,
ocorrências
relativas
à
execução
do
Contrato,
o
qual
será
feito
na
periodicidade
definida
pela
Fiscalização,
em
02
de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior e demais condições de habilitações.
(duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser
assinado
conjuntamente
representante
e pela Fiscalização
do SAAE. nas instalações da
17.20. Providenciar
a pelo
retirada
imediata da
de CONTRATADA
qualquer empregado
seu, cuja permanência
Autarquia seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.
17.11. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação, atendendo
prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.
17.21. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para
17.12.
um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se pela
com
seusManter
empregados.
17.22. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança
nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
17.23. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Civil,
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direção
Trabalhista
pela e
execução
Comercial,
do inclusive
contrato eosrepresentá-la
decorrentes perante
de acidentes
a CONTRATANTE.
de trabalho.
17.24.Proceder
Responder
financeiramente,
prejuízo deentre
medidas
que possam
ser do
adotadas,
por quaisquer
17.13.
a medição
no períodosem
compreendido
o dia outras
1º (primeiro)
e o dia 30
mês de competência
e
danos
causados
à
União,
Estado,
Município
ou
terceiros,
em
razão
da
execução
do
contrato.
emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do mês
seguinte ao da medição.
17.25. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal do
Trabalho
Seguro às
n° determinações
1.286/2013.
17.14.
Obedecer
legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a única responsável
pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas.
17.26. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber.
17.15. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão
de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução do deste instrumento contratual.
17.27. Afixar cópia do TAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e freqüentado pelos (as) trabalhadores (as),
pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o termo, na forma prevista.
17.16.
manter
o CONTRATANTE
salvo deà Contratada
quaisquer no
reivindicações,
demandas,
queixas e
17.28. Preservar
A copia do e
TAC
será entregue
pelo setor deaLicitações
ato da assinatura
deste contrato.
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de suas SUBCONTRATADAS.
17.29. Manter cópia deste TAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da CONTRATADA.
17.17. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução dos
objetos
como única sempre
e exclusiva
empregadora.
17.30. contratados,
Fornecer gratuitamente,
quando
solicitado, cópia do TAC aos empregados (as).
17.18.
CONTRATADA
se compromete
a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste
XVIII. A
DAS
DISPOSIÇÕES
FINAIS
instrumento,
mão-de-obra
infantil,
nos termos
do art.
7º termos
da Constituição
da República,
beme como
18.1. A participação
nesta
licitação
implica do
nainciso
plenaXXXIII
aceitação
dos
e condições
deste edital
seus
exigir
quebem
a referida
adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou
anexos,
como dasmedida
normasseja
administrativas
vigentes.
prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato.
18.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que seAfizerem
necessários,
até 25%
(vinteque
e cinco
por cento)
do valor total do contrato.
17.19.
CONTRATADA
se obriga,
sempre
solicitado
pelo CONTRATANTE,
a emitir declaração, por escrito, de
que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior e demais condições de habilitações.
18.3. O SAAE reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse
público,
ou ainda anulá-la
porimediata
ilegalidade,
de ofícioempregado
ou mediante
provocação
de terceiros,
termos do
49 da
17.20.
Providenciar
a retirada
de qualquer
seu,
cuja permanência
nas nos
instalações
da art.
Autarquia
Lei considerada
nº 8.666/93, indesejável
não cabendo
aosFiscalização,
licitantes o direito
a indenizações,
ressalvado o disposto no parágrafo único do
seja
pela
sem ônus
para o CONTRATANTE.
art. 59 da mesma Lei.
17.21. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do
18.4. A proposta
da Contratada,
juntamente inclusive
com a Nota
de Empenho
e as disposições
deste
adimplemento
de suas
obrigações trabalhistas,
contribuições
previdenciárias
e depósitos
do edital,
FGTS, terão
para
conjuntamente
valor de contrato, gerando direitos e obrigações tanto para a Contratada quanto para a Contratante,
com
seus empregados.
conforme Art. 62 da Lei nº 8.666/93.
17.22. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos
18.5. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no horário de 07h30
acampamentos e nos canteiros de serviços.
as 16h30, no SAAE, situado na Avenida João XXIII, n° 2.204 - Centro, ou através do telefone (27) 3313-1444 ou
e-mail informatica@saaesma.com.br .
17.23. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Civil,
Trabalhista
e Comercial,
os decorrentes
de acidentes
depregoeiro(a),
trabalho.
18.6. Os casos
omissosinclusive
neste aviso
serão resolvidos
pelo(a)
de acordo com o que rezam a Lei
10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alterações.
17.24. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
causados
à União,
Estado,
Município
ou terceiros,
emdesta
razãolicitação,
da execução
do contrato.
18.7. Para
solucionar
quaisquer
questões
oriundas
é competente,
por disposição legal, o Foro da
Comarca de SÃO MATEUS.
17.25. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho seguro, inclusive Lei Municipal do
Trabalho
Seguro
n° 1.286/2013.
18.8. Nesta
data
passa a constar o mesmo informativo deste edital no site oficial do SAAE na Internet:
www.saaesma.com.br.
18.9. OManter
licitante
a manter,
durante toda
a execuçãopelo
do contrato,
condições
habilitação e
17.26.
osficará
seus obrigado
empregados
uniformizados,
identificados
nome ouaslogotipo
da de
CONTRATADA
qualificação
a contratação.
estampado
noexigidas
uniformepara
e utilizando
os equipamentos de proteção individual, quando couber.
18.10 O licitante fica obrigado a atender a todas as exigências do gestor do contrato referente ao cumprimento da
legislação brasileira vigente.
18.11 Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da
aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado;
18.12 Não será aceito em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;
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18.13 Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura das
propostas
preço.
17.27.
Afixar de
cópia
do TAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e freqüentado pelos (as) trabalhadores (as),
pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o termo, na forma prevista.
18.14
Nos preços
deverão
estar
inclusos
todos os
insumos que
tais comodeste
as despesas
17.28.
A copia
do TACcotados
será entregue
pelo
setor
de Licitações
à Contratada
no compõe
ato da assinatura
contrato. com
impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direita ou indiretamente na
aquisição
entrega
dosTAC
materiais
cotados,
bem como
transporte,
custo
de estocagemdaaté
a entrega total do
17.29.
Manterecópia
deste
nos livros
de inspeção
de trabalho
de cada
estabelecimento
CONTRATADA.
objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.
17.30.
Fornecer
gratuitamente,
sempre quando
solicitado,
cópia
TACMeses.
aos empregados (as).
18.15
Os preços
são fixos e irreajustáveis
pelo
período de
12 do
(doze)
XVIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.16 Integram este edital:
18.1. A participação nesta licitação implica na plena aceitação dos termos e condições deste edital e seus anexos,
Anexo I - Termo de Referência;
bem como das normas administrativas vigentes.
Anexo II - declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação;
Anexo
III - declaraçãofica
do inciso
V doa art.
27 danas
Leimesmas
8.666/93;condições contratuais, os acréscimos ou supressões
18.2.
A CONTRATADA
obrigada
aceitar
Anexo
IV
declaração
de
que
cumpre
os
requisitos
habilitação;
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco porda
cento)
do valor total do contrato.
Anexo V - modelo de proposta de preços;
Anexo
VI - Dados
cadastrais;
18.3.
O SAAE
reserva-se
o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse
Anexoou
VIIainda
- minuta
do contrato;
público,
anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da
VIII - TAC;
LeiAnexo
nº 8.666/93,
não cabendo aos licitantes o direito a indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 da mesma Lei.
SãoAMateus/ES,
18 de
agosto de juntamente
2017.
18.4.
proposta da
Contratada,
com a Nota de Empenho e as disposições deste edital, terão
conjuntamente
Seleste de Araujo
valor Zancanella
de contrato, gerando direitos e obrigações tanto para a Contratada quanto para a Contratante,
conforme
Art.Oficial
62 da Lei nº 8.666/93.
Pregoeira
18.5. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no horário de 07h30
as 16h30, no SAAE, situado na Avenida João XXIII, n° 2.204 - Centro, ou através do telefone (27) 3313-1444 ou email informatica@saaesma.com.br .
18.6. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), de acordo com o que rezam a Lei
10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alterações.
18.7. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o Foro da
Comarca de SÃO MATEUS.
18.8. Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste edital no site oficial do SAAE na Internet:
www.saaesma.com.br.
18.9. O licitante ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.
18.10 O licitante fica obrigado a atender a todas as exigências do gestor do contrato referente ao cumprimento da
legislação brasileira vigente.
18.11 Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da
aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado;
18.12 Não será aceito em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;
18.13 Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de abertura das
propostas de preço.
18.14 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que compõe tais como as despesas com
impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direita ou indiretamente na aquisição
e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custo de estocagem até a entrega total do
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objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.
18.15 Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) Meses.
18.16 Integram este edital:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação;
Anexo III - declaração do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93;
Anexo IV - declaração de que cumpre os requisitos da habilitação;
Anexo V - modelo de proposta de preços;
Anexo VI - Dados cadastrais;
Anexo VII - minuta do contrato;
Anexo VIII - TAC;
São Mateus/ES, 18 de agosto de 2017.
Seleste de Araujo Zancanella
Pregoeira Oficial
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Processo
Processonºnº000367/2017
000367/2017
Pregão
PregãoPresencial
Presencialnº
nº000015/2017
000015/2017
ANEXO
ANEXOII II
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃODE
DEINEXISTÊNCIA
INEXISTÊNCIADE
DEFATO
FATOIMPEDITIVO
IMPEDITIVO
(Papel
timbrado
dada
empresa)
(Papel
timbrado
empresa)
_______________________________________,
inscrita
sob
nºnº
_______________________,
sediada
_______________________________________,
inscrita
sob
_______________________,
sediada
(Empresa
ouou
pessoa
física)
(CNPJ
ouou
CPF)
(Empresa
pessoa
física)
(CNPJ
CPF)
________________________________________,
________________________________________,declara,
declara,sob
sobasaspenas
penasda
dalei,
lei,que
que até
até aa presente
presente data
data inexistem
inexistem
fatos
impeditivos
para
sua
habilitação
no
Processo
Licitatório
nº
000367/2017,
Pregão
Presencial
nº
fatos impeditivos para sua habilitação no Processo Licitatório nº 000367/2017, Pregão Presencial nº 000015/2017
000015/2017
dodo
Serviço
Autônomo
dede
Água
e Esgoto,
ciente
dada
obrigatoriedade
dede
declarar
ocorrências
posteriores.
Serviço
Autônomo
Água
e Esgoto,
ciente
obrigatoriedade
declarar
ocorrências
posteriores.
Local
e
data,
Local e data,
(assinatura
dodo
representante
legal
dada
empresa)
(assinatura
representante
legal
empresa)
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Processo
Processo
nºnº
000367/2017
000367/2017
Pregão
Pregão
Presencial
Presencial
nºnº000015/2017
000015/2017
ANEXO
III III
ANEXO
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
(Papel
timbrado
dadaempresa)
(Papel
timbrado
empresa)
Ref.:
Processo
nºnº
000367/2017
Ref.:
Processo
000367/2017
Pregão
Presencial
nºnº000015/2017
Pregão
Presencial
000015/2017

_____________________________,
_____________________________,inscrito
inscritononoCNPJ
CNPJ nºnº ___________________,
___________________, por
por intermédio
intermédio de
de seu
seu
representante
legal,
o o(a)(a)SrSr(a).
representante
legal,
(a).____________________________,
____________________________, portador
portador da
da Carteira
Carteira de
de Identidade
Identidade nº
nº
______________
e do
CPF
nº nº
___________________,
da
______________
e do
CPF
___________________,DECLARA,
DECLARA,para
parafins
finsdo
dodisposto
dispostono
noinciso
incisoVV do
do art.
art. 27
27 da
LeiLei
nº nº
8.666,
dede
2121
dede
junho
dede1993,
emprega
8.666,
junho
1993,acrescido
acrescidopela
pelaLei
Leinºnº9.854,
9.854,de
de27
27 de
de outubro
outubro de
de 1999,
1999, que
que não
não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data
Local e data
Assinatura do representante Legal da empresa
Assinatura do representante Legal da empresa
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Processo
nºnº000367/2017
Processo
000367/2017
Pregão
Presencial
Pregão
Presencialnºnº000015/2017
000015/2017
ANEXO
IV IV
ANEXO
Declaração
dede
que
dehabilitação
habilitação
Declaração
quecumpre
cumpreos
osrequisitos
requisitos de
(Papel
timbrado
(Papel
timbradoda
daempresa)
empresa)
Processo
nºnº000367/2017
Processo
000367/2017
Pregão
Presencial
Pregão Presencialnºnº000015/2017
000015/2017

A
empresa
_________________________________,
CNPJ
nº
__________,
sediada
A
empresa
_________________________________,
CNPJ
nº
__________,
sediada
_____________________________, declara, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante a Fazenda
_____________________________,
sobGarantia
as penas
Lei, de
queServiço
está em
situação
a
Federal,
a Seguridade Social - INSS e odeclara,
Fundo de
do da
Tempo
- FGTS,
bemregular
como, perante
atende às
Fazenda
Federal,
a
Seguridade
Social
INSS
e
o
Fundo
de
Garantia
do
Tempo
de
Serviço
FGTS,
bem
como,
exigências do edital quanto à habilitação para os fins previstos no Processo Licitatório nº 000367/2017, Pregão
atende às
do edital
quanto à habilitação para os fins previstos no Processo Licitatório nº 000367/2017,
Presencial
nºexigências
000015/2017
do SAAE.
Pregão Presencial nº 000015/2017 do SAAE.

Local e data,
(assinatura do representante legal da empresa)
Local e data,
(assinatura do representante legal da empresa)
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Ítem

Lote

Código

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

00001

00012214

ROTOR EM FERRO FUNDIDO PARA BOMBA
KSB - MEGABLOC 125 - 80 - 315

UN

3,000

00002

00012215

ROTOR EM FERRO FUNDIDO MARCA
MEGABLOC 125 - 80 - 315

KSB

UN

1,000

00003

00012216

ROTOR EM FERRO FUNDIDO MARCA
MECANIZADA 150 - 315

KSB

UN

1,000

00004

00012217

ROTOR EM FERRO FUNDIDO MARCA KSB
MECANIZADA 150 - 400 - ROTOR 380 - 413

UN

2,000

00005

00012218

ROTOR EM FERRO FUNDIDO MARCA MARK
PEERLES - SERIE 99017932 - 125 - 40

UN

2,000
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Unitário
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PLANILHA
DADOS
CADASTRAIS
PLANILHA
DEDE
DADOS
CADASTRAIS
Dados da Empresa
Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Razão Social:
Endereço Completo:
CEP:
CNPJ:
Fones/Fax:
Email:
Endereço Completo:
Optante Simples

Sim( )

Não ( )

Dados Bancários da Empresa
Banco:

CEP:

Agência:
Fones/Fax:

Conta:
Dados do Contato com a Empresa

Email:

Nome:
Cargo:

Optante Simples

Sim( )

Não ( )
Endereço Completo:
CEP:

Dados Bancários da Empresa
Banco:

Fone/Fax
Email:
Dados do Representante da Empresa para Assinatura do Contrato

Agência:

Nome:

Conta:

Dados do Contato com a Empresa

Cargo:

Nacionalidade:

Estado civil:
Endereço Completo:
CEP:
Email:
RG:
CPF:

Profissão:
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Fone/Fax:
Órgão Expedidor:
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Nome:

Cargo:

Endereço Completo:

CEP:

Fone/Fax

Email:

Dados do Representante da Empresa para Assinatura do Contrato

Nome:

Cargo:

Nacionalidade:

Estado civil:

Profissão:

Endereço Completo:
CEP:

Fone/Fax:

Email:
RG:

Órgão Expedidor:
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MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº.......
Processo: 000367/2017
Pregão Presencial:000015/2017

MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº.......
Processo: 000367/2017
Pregão Presencial:000015/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SERVIÇO
AUTÔNOMO
ÁGUA SI
E ESGOTO
E A EMPRESA
CONTRATO
QUE DE
ENTRE
CELEBRAM
SERVIÇO
......................................, PARA .........
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E A EMPRESA
......................................, PARA .........
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
OJoão
SERVIÇO
AUTÔNOMO
ESGOTO,
CONTRATANTE,
sede na Avenida
XXIII, 2.204
- Bairro DE
BoaÁGUA
Vista -ESão
Mateus doravante
- ES, CNPJdenominado
nº 27. 998.368/0001-47,
nestecom
ato representado
por
João
2.204
- Bairro
Vista
- SãoPifer
Mateus
- ES, CPF
CNPJnºnº 317.868.397-68
27. 998.368/0001-47,
ato representado
sua XXIII,
Diretora
Geral,
SraBoa
Dicla
Maria
Brzesky,
e RG neste
nº 369.843,
residentepor
e
sua
Diretora nesta
Geral,cidade,
Sra designada
Dicla Maria
Pifer Brzesky,e CPF
nº 317.868.397-68 e RG nº inscrita
369.843,
residente
domiciliado
CONTRATADA,
a Empresa
no CNPJ
sob e
o
domiciliado
nesta cidade, designada
Empresa-------------------------------inscrita
no CNPJ
sob o
nº ................................
neste ato CONTRATADA,
representada pore a_______________________,
tendo
em vista
o Pregão
nºPresencial
................................
nestee ato
representada
por _______________________,
em vista
o Pregão
nº. 000015/2017,
o Processo
nº 000367/2017
, nos termos das Leis nº.s tendo
10.520/2002
e 8.666/1993,
Presencial
nº. 000015/2017,
e oPregoeira
Processo Oficial
nº 000367/2017
nos termos
das Leis
nº.s 10.520/2002
e 8.666/1993,
proposta julgada
e aceita pela
do SAAE, ,resolvem
assinar
o presente
contrato que
reger-se-á
proposta
julgada eecondições
aceita pela
Pregoeira Oficial do SAAE, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á
pelas cláusulas
seguintes:
pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA
PRIMEIRA
- DO OBJETO
1.1. O presente
instrumento
tem por objeto aquisição de rotores em ferro fundido para bombas KSB e Mark
1.1.
O
presente
instrumento
por objeto aquisição
dedorotores
ferro fundido
para bombas
KSB
Mark
Peerless, de acordo com astem
especificações
constantes
Anexo em
I - Termo
de Referência
e do edital
do ePregão
Peerless,
de
acordo
com
as
especificações
constantes
do
Anexo
I
Termo
de
Referência
e
do
edital
do
Pregão
Presencial nº 000015/2017 partes integrantes deste contrato para todos os efeitos, independente de transcrição.
Presencial
nº a000015/2017
partes integrantes
deste econtrato
para todosAsos marcas
efeitos, independente
transcrição.
Destinados
atender a Seção
de Manutenção
Equipamentos.
das bombas de
servem
como
Destinados a atender a Seção de Manutenção e Equipamentos. As marcas das bombas servem como parâmetros
parâmetros para especificações dos rotores, tendo em vista as peculiaridades de cada uma e a necessidade de
para especificações dos rotores, tendo em vista as peculiaridades de cada uma e a necessidade de adequação do
adequação do rotor ao corpo aspiral de cada equipamento.
rotor ao corpo aspiral de cada equipamento.
CLÁUSULASEGUNDA
SEGUNDA- -DA
DADOTAÇÃO
DOTAÇÃO
CLÁUSULA
2.1.
As
despesas
decorrentes
desta
licitação
correrão
à conta
dos
recursos
orçamentários
consignados
SAAE
2.1. As despesas decorrentes desta
licitação
correrão
à conta
dos
recursos
orçamentários
consignados
ao ao
SAAE
do
do exercício
de 2017,
conforme
especificado
abaixo:
exercício
de 2017,
conforme
especificado
abaixo:
00046-20000000 -- MATERIAL
(2000200010.1760501344.004.33903000000.20000000)
00046-20000000
MATERIALDE
DECONSUMO
CONSUMO
(2000200010.1760501344.004.33903000000.20000000)
CLÁUSULATERCEIRA
TERCEIRA- -DO
DOVALOR
VALOREEFORMA
FORMADE
DEPAGAMENTO
PAGAMENTO
CLÁUSULA
3.1.
O
presente
contrato
tem
por
valor
total
estimado aa quantia
quantia de
de R$
R$ __________________
3.1. O presente contrato tem por valor total estimado
__________________
(___________________),
ressalvando-se
o
direito
do
SAAE
efetuar
o
pagamento
após
entrega do
do objeto,
(___________________), ressalvando-se o direito do SAAE efetuar o pagamento após aa entrega
objeto,
conforme
planilha
de
preços
unitários
(anexo
I
do
contrato).
conforme planilha de preços unitários (anexo I do contrato).
3.1.1.OOpagamento
pagamentodo
dopreço
preçopactuado
pactuadoserá
será efetuado
efetuado após
após aa entrega
entrega do
do objeto,
objeto, devendo
devendo a Contratada, emitir as
3.1.1.
respectivasNotas
Notas
Fiscais
devidamente
comprovadas
e atestadas
pelo Órgão
Gestor
dodesta
Objeto
desta
respectivas
Fiscais
queque
devidamente
comprovadas
e atestadas
pelo Órgão
Gestor do
Objeto
licitação,
licitação,
meio do
dedeverão
Medição,
ser 30
pagas
atédias
30 (trinta)
apósdos
a entrega
dos produtos.
por
meio dopor
Boletim
de Boletim
Medição,
serdeverão
pagas até
(trinta)
após adias
entrega
produtos.
3.2.
3.2.Para
Paraefetivação
efetivaçãodo
dopagamento
pagamento éé obrigatório
obrigatório aa apresentação
apresentação das
das Certidões
Certidões Negativas
Negativas de
de Débito de INSS e
FGTS,
FGTS, devidamente
devidamente atualizados,
atualizados, (originais
(originais ou
ou cópias
cópias autenticadas
autenticadas em
em cartório),
cartório), CNDs
CNDs Federal, Estadual e
Municipal
Municipaldo
domunicípio
municípioda
dasede
sede da
da empresa
empresa CONTRATADA,
CONTRATADA, Certidão
Certidão Negativa
Negativa de
de Débitos Trabalhistas, emitida
pelo
Tribunal
Superior
do
Trabalho,
conforme
Lei
n°
12.440/2011,
que
deverão
ser
pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011, que deverão ser anexadas
anexadas à(s) nota(s) fiscal(ais)
atestada(s)
pelo
Diretor
e
gestor
do
contrato
juntamente
com
o
relatório
de
fiscalização.
atestada(s) pelo Diretor e gestor do contrato juntamente com o relatório de fiscalização.
3.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
3.4. Estão incluídos no valor POR LOTE os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes,
embalagens, licenças, despesas de frete, combustíveis, lubrificantes, manutenção, motoristas, tais como
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3.3.
despesas
O Contratante
necessárias
poderá
para deduzir
o fornecimento
do pagamento
e entregaimportâncias
dos respectivos
queprodutos.
a qualquer título lhe forem devidos pela
Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
3.5. Os valores estipulados no presente contrato são irreajustáveis, salvo por fato superveniente devidamente
3.4.
Estão incluídos
no valor
LOTE os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens,
comprovado
e deferido
pela POR
autarquia.
licenças, despesas de frete, combustíveis, lubrificantes, manutenção, motoristas, tais como despesas necessárias
para
o fornecimento
e entrega
dos respectivos
produtos.
CLÁUSULA
QUARTA
- DO PRAZO
CONTRATUAL
4.1. O Contrato decorrente da referida aquisição deverá ter vigência de 12 (doze) meses após a sua publicação.
3.5. Os valores estipulados no presente contrato são irreajustáveis, salvo por fato superveniente devidamente
comprovado
deferido pela
autarquia.
CLÁUSULAeQUINTAPRAZOS
E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
5.1 - O objeto deverá ser entregue imediatamente, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do
CLÁUSULA
QUARTA
PRAZO CONTRATUAL
recebimento
da ordem- DO
de fornecimento,
diretamente no almoxarifado do SAAE, na Avenida João XXIII, nº 2.204 4.1.
O
Contrato
decorrente
da
referida
Bairro Boa Vista - São Mateus
- ES. aquisição deverá ter vigência de 12 (doze) meses após a sua publicação.
CLÁUSULA
QUINTAPRAZOS
E CONDIÇÕES
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
5.2 - O SAAE
reserva-se
o direito
de não receber
o material caso
esteja em desacordo com o previsto neste
5.1 - O objeto deverá ser entregue imediatamente, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a
instrumento convocatório. ou não seja compatível com o corpo aspiral de cada bomba.
partir do recebimento da ordem de fornecimento, diretamente no alm oxarifado do SAAE, na Avenida
João XXIII, nº 2.204 - Bairro Boa Vista - São Mateus - ES.
5.3 - A empresa vencedora é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, o material, se for verificado
irregularidade
imcompatibilidade
equipamento.
5.2
- O SAAE ou
reserva-se
o direitocom
de o
não
receber o material caso esteja em desacordo com o previsto
neste instrumento convocatório. ou não seja compatível com o corpo aspiral de cada bomba.
5.4 - A execução do Contrato firmado terá sua abrangência em toda área geográfica do Município de São Mateus.
5.5.- A- empresa
Todas asvencedora
despesas é decorrentes
entregadedos
produtos,
como
combustível,
operadores,
5.3
obrigada a da
substituir,
imediato
e astais
suas
expensas,
o material,
se for
deslocamentos,
manutenção
preventiva
e
corretiva
dos
equipamentos
e
outros
serão
de
responsabilidade
da
verificado irregularidade ou imcompatibilidade com o equipamento.
Empresa Contratada, cabendo a Contratante o acompanhamento de todas as etapas do processo.
5.6- -AOexecução
Contratodo
decorrente
da referida
deverá em
ter toda
vigência
12 (doze)domeses,
contados
partir da
5.4
Contrato firmado
teráaquisição
sua abrangência
áreade
geográfica
Município
de SãoaMateus.
data
da publicação,
podendo
se prorrogado,
na dos
forma
preconizada
pelo combustível,
Artigo 57, inciso
IV da Leideslocamentos,
8.666/1.993 e
5.5.
- Todas
as despesas
decorrentes
da entrega
produtos,
tais como
operadores,
suas alterações,
a critério
da Administração.
manutenção
preventiva
e corretiva
dos equipamentos e outros serão de responsabilidade da Empresa Contratada,
cabendo a Contratante o acompanhamento de todas as etapas do processo.
5.6
decorrente
da referida
aquisiçãoserá
deverá
vigência
de 12obedecendo
(doze) meses,
contados a partir
data
5.7- O- Contrato
A execução
dos objetos
contratados
de ter
forma
integral,
rigorosamente
aos da
prazos
daestipulados
publicação,nopodendo
se prorrogado,
na forma preconizada
Artigo 57,
inciso IV atendendo
da Lei 8.666/1.993
e suas
edital, podendo
ser modificada,
desde que pelo
plenamente
justificado,
ao interesse
e
alterações,
a critério
da Administração.
conveniência
da Administração.
5.7 - A execução dos objetos contratados será de forma integral, obedecendo rigorosamente aos prazos
estipulados
edital,- DAS
podendo
ser modificada,
desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e
CLÁUSULAnoSEXTA
CONDIÇÕES
DE EXECUÇÃO
conveniência
da Administração.
6.1. A Contratada
obriga-se a executar o objeto do presente contrato, sempre em regime de atendimento à
fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento
deste contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
6.1.
A Contratada
obriga-se
a executar o objeto do presente contrato, sempre em regime de atendimento à
CLÁUSULA
SÉTIMA
- DA FISCALIZAÇÃO
fiscalização
do
preposto
do
Contratante,
de amplos
atuareditada
no sentido
cumprimento
7.1. A Fiscalização será exercida pelodispondo
servidoreste
nomeado
por poderes
meio depara
portaria
peladoadministração,
deste contrato.
encarregado de verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os produtos
sejam entregues atendendo ao estipulado pelo presente Contrato, podendo, inclusive:
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
a) Recusar ou sustar qualquer equipamenteo em desacordo com este Contrato ou que atente contra a segurança
7.1. A Fiscalização será exercida pelo servidor nomeado por meio de portaria editada pela administração,
do pessoal ou
do SAAE
ou de terceiros.
encarregado
debens
verificar
o cumprimento
das obrigações da CONTRATADA, visando assegurar que os produtos
b)
Cabe
à
fiscalização
registrar
no Relatório
Ocorrências
(RDO)
as irregularidades
sejam entregues atendendo ao estipulado
pelo de
presente
Contrato,
podendo,
inclusive: ou falhas que encontrar na
execução
do
contrato,
nele
anotando
as
observações
ou
notificações
cabíveis,
assinando-o
em conjunto
comdo
o
a) Recusar ou sustar qualquer equipamenteo em desacordo com este Contrato ou que
atente contra
a segurança
representante
da
CONTRATADA.
pessoal ou bens do SAAE ou de terceiros.
A ação
ou omissão,registrar
total ou no
parcial,
da fiscalização
não exime
CONTRATADA
daou
total
responsabilidade
b)c)Cabe
à fiscalização
Relatório
de Ocorrências
(RDO)a as
irregularidades
falhas
que encontrarpela
na
execuçãodo
dos
termos deste
contrato. as observações ou notificações cabíveis, assinando-o em conjunto com o
execução
contrato,
nele anotando
d) Quando atendidos
os termos deste Contrato, o execício da fiscalização, pelo SAAE, não importará em abuso
representante
da CONTRATADA.
de direito.
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. É vedada a sub-contratação total ou parcial da execução do objeto deste Contrato, salvo no caso de
autorização prévia do contratante que não excederá o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
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c) A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela
execução
dosNONA
termos
deste
contrato.
CLÁUSULA
- DA
ASSINATURA
DO CONTRATO
d)
Quando
atendidos
termos contrato
deste Contrato,
o execício da
fiscalização, pelo
não
importará em
9.1.
A assinatura
do os
presente
fica condicionada
a apresentação
por SAAE,
parte da
Contratada,
de abuso
cópia de
da
direito.
Certidão Negativa de Débito - CND (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação - CRF (FGTS) atualizadas
e CNDs da Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da contratada e Certidão Negativa de Débitos
CLÁUSULA
Trabalhistas.OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1.
É vedada
a sub-contratação
total
ou parcial
execução
do objeto deste
Contrato,
salvo noperante
caso de
9.2. Se,
por ocasião
da formalização
do contrato,
as da
certidões
de regularidade
de débito
da Contratada
o
autorização
do contratante
que não do
excederá
o percentual
de 25% (vinte
cinco por- cento).
Sistema deprévia
Seguridade
Social (INSS),
Certificado
de Regularidade
de eSituação
CRF (FGTS), Federal,
Estadual e Municipal, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, estiverem com os prazos de validade
CLÁUSULA
- DA ASSINATURA
DO CONTRATO
vencidos, o NONA
Contratante
verificará a situação
por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
9.1.
A
assinatura
do
presente
contrato
condicionada
a apresentação
da Contratada,
de cópia da
processo a regularidade e anexando os fica
documentos
passíveis
de obtençãopor
porparte
tais meios,
salvo impossibilidade
Certidão
Negativa
de
Débito
CND
(INSS)
e
do
Certificado
de
Regularidade
de
Situação
CRF
(FGTS)
atualizadas
devidamente justificada.
e CNDs da Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da contratada e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.
9.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será notificada para,
9.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Contratada perante o
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das
Sistema de Seguridade Social (INSS), do Certificado de Regularidade de Situação - CRF (FGTS), Federal,
certidões e
respectivas,
de validade
pena de a contratação
não se
Estadual
Municipal,com
e aprazos
Certidão
Negativaem
devigência,
Débitos sob
Trabalhistas,
estiverem com
os realizar.
prazos de validade
vencidos, o Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
9.4. Quando
a Contratada,
convocada
do prazo
de validade
de sua por
proposta,
não apresentar
a situação
processo
a regularidade
e anexando
os dentro
documentos
passíveis
de obtenção
tais meios,
salvo impossibilidade
regular
ou
se
recusar
a
assinar
o
contrato,
será
convocada
a
licitante
subseqüente,
na
ordem
de
classificação,
e
devidamente justificada.
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em
conformidade
o artigo
4º, incisopor
XXIII
da Lei
10.520/02.
9.3.
Se não forcom
possível
atualizá-las
meio
eletrônico
hábil de informações, a Contratada será notificada para, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões
CLÁUSULA com
DÉCIMA
- DA
DA CONTRATADA
respectivas,
prazos
deRESPONSABILIDADE
validade em vigência, sob
pena de a contratação não se realizar.
10.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Contratante e/ou a terceiros,
decorrentes
execução doconvocada
objeto ora dentro
contratado,
isentando
o contratante
todas asnão
reclamações
surjam
9.4.
Quando da
a Contratada,
do prazo
de validade
de sua de
proposta,
apresentar que
a situação
subseqüentemente,
elas o
resultantes
de atos
de seusaprepostos,
ou de qualquer
pessoadefísica
ou jurídica
regular
ou se recusarsejam
a assinar
contrato, será
convocada
licitante subseqüente,
na ordem
classificação,
e
assim
sucessivamente,
até dos
a apuração
de uma
que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em
envolvida
no fornecimento
respectivos
produtos.
conformidade
com oficará
artigoobrigada
4º, incisoaXXIII
da Lei
10.520/02.
10.2 A Contratada
manter,
durante
toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.
CLÁUSULA
DÉCIMA - DA
RESPONSABILIDADE
CONTRATADA
10.3 A CONTRATADA
deverá
permitir livre acessoDA
dos
servidores do Ministério da Justiça bem como do Tribunal
10.1.
A
Contratada
assumirá
integral
responsabilidade
por danos causados ao Contratante e/ou a terceiros,
de Contas aos seus documentos contábeis.
decorrentes da execução do objeto ora contratado, isentando o contratante de todas as reclamações que surjam
subseqüentemente,
elas resultantes
de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica
CLÁUSULA DÉCIMAsejam
PRIMEIRA
- DA RESCISÃO
envolvida
no fornecimento
dos respectivos
produtos.
11.1. Havendo
interesse público,
o presente
contrato poderá ser rescindido conforme previsão nos arts. 78 e 79 da
10.2
A Contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
Lei 8.666/93.
qualificação exigidas para a contratação.
10.3
A CONTRATADA
deverá permitir
acesso dos servidores do Ministério da Justiça bem como do Tribunal
CLÁUSULA
DÉCIMA SEGUNDA
- DASlivre
PENALIDADES
de
Contas
aos
seus
documentos
contábeis.
12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Serviço Autônomo de Água e ESgoto poderá, garantida a
prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes sanções;
CLÁUSULA
DÉCIMA
PRIMEIRA
RESCISÃO
a) advertência
- sempre
que forem- DA
observadas
irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;
11.1.
Havendo
interesse
público,
o
presente
contrato
poderá
ser rescindido
conforme
previsão
nosdo
arts.
78 total
e 79 do
da
b) multa moratória - a empresa contratada ficará
sujeita
a multa
diária de 0,03%
limitado
a 20%
valor
Lei 8.666/93.
contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser
abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Serviço Autônomo de Água e ESgoto poderá, garantida a
c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no percentual de 10% (dez por
prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes sanções;
cento)
sobre o-valor
da que
obrigação
ou, não sendo possível
determinar
esseasvalor
sobre
o concorrido;
valor total do
a)
advertência
sempre
forem inadimplida
observadas irregularidades
de pequena
monta para
quais
tenha
contrato,
podendo
esse
valor
ser
abatido
do
pagamento
a
que
fizer
jus
o
contratado,
recolhido
através
de GRU,
ou
b) multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,03% limitado a 20% do valor
total do
cobrado
judicialmente;
contrato, pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser
abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;
d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos;
e) declaração de Inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
c)resultantes,
multa compensatória
- em razão
de inexecução
total ou parcial
do contrato,
percentual de 10% (dez por cento)
e após decorrido
o prazo
da sanção aplicada
com base
na alíneano
anterior.
sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato,
podendo
esse valor
ser abatido
do pagamento
a que e/ou
fizer instrumento
jus o contratado,
recolhido
através
de GRU,
ou cobrado
f) Pela recusa
em aceitar
o pedido
de fornecimento
equivalente,
dentro
do prazo
estabelecido,
a
judicialmente;
Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
12.2. O SAAE aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo
d)das
suspensão
temporáriapenal
- de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
responsabilidades
e civil.
não superior a 2 (dois) anos;
12.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
e)na
declaração
- para licitardeoumodo
contratar
com afizer
Administração
os
execuçãodedoInidoneidade
contrato, comportar-se
inidôneo,
declaração Pública
falsa ouenquanto
cometerperdurarem
fraude fiscal,
motivos
determinantes
da
punição
ou
até
que
seja
promovida
a
reabilitação
perante
a
própria
autoridade
que
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos, enquanto
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
f) Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a
Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
12.4OÉSAAE
admissível
recurso
das penalidades
previstas
neste capítulo,
exceto
a prevista
na alínea
no prazo
12.2.
aplicará
as penalidades
previstas
na lei 8.666/93
e no Art.
7º dapara
Lei nº
10.520/2002,
sem"e",
prejuízo
das
de 05 (cinco) dias
úteis,
a contar da data de intimação do ato (publicação no DIO/ES), de acordo com os
responsabilidades
penal
e civil.
preceitos do artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada.
12.5O No
casoque
deensejar
declaração
de inidoneidade,
prevista
no subitem
12.1 alínea
"e", falhar
caberáoupedido
12.3.
licitante
o retardamento
da execução
do certame,
não mantiver
a proposta,
fraudar de
na
reconsideração
no
prazo
de
10
(dez)
dias
úteis
a
contar
da
data
da
intimação
do
ato.
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública da
12.6 Os
dirigidos
à Autoridade
que aplicoupelo
a penalidade,
a qual
sua decisão
União,
dosrecursos
Estados,serão
do Distrito
Federal
e dos Municípios,
prazo de até
cincopoderá
anos, reconsiderar
enquanto perdurarem
os
ou mantê-la,
no prazo da
de 05
(cinco)ou
dias
motivos
determinantes
punição
atéúteis.
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
12.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a prevista na alínea "e", no prazo
de13.1.
05 (cinco)
diasnecessária
úteis, a contar
da data de intimação
(publicação
no DIO/ES),
de acordo
os preceitos
Quando
a modificação
unilateral do
noato
valor
contratual,
em decorrência
decom
acréscimos
ou
dodiminuição
artigo 109,quantitativa
da Lei 8.666/93
atualizada.
de seu
objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
12.5
No caso
de declaração
devalor
inidoneidade,
no subitem 12.1 alínea "e", caberá pedido de reconsideração
contrato,
servindo
de base o
unitário daprevista
proposta.
no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
12.6 Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou
mantê-la,
no prazo
05 (cinco) dias
úteis. à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e
14.1. Efetuar
os de
pagamentos
devidos
faturados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.2. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas no objeto contratado, fixando
13.1. Quando necessária a modificação unilateral no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou diminuição
prazos para sua regularização.
quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
servindo de base o valor unitário da proposta.
14.3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da
suspensão do Contrato em caso de irregularidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e
faturados.
15.1. O transporte, montagem, desmontagem e manutenção do objeto deverão ser realizados pelo fornecedor.
14.2.
por escrito,do
à CONTRATADA,
defeitos e irregularidades
encontradas
no objeto
fixando
15.2.Notificar,
Se a qualidade
objeto não corresponder
às especificações
do Edital,
estes contratado,
serão devolvidos,
prazos
para
sua
regularização.
aplicando-se as penalidades cabíveis.
14.3.
Notificar,
por escrito,
à CONTRATADA,
da aplicação
de eventuais
multas, de contratual,
notas de débitos
e da global por
15.3.
A contratada
será responsável
pela execução
do objeto
deste instrumento
pelo preço
lote, proposto e aceito pelo contratante.
15.4. A contratada deverá observar rigorosamente as especificações do objeto realizado pela Seção de
Manutenção e Equipamentos.
15.5. Caso o equipamento venha apresentar defeitos que impeça a execução dos trabalhos, deverão ser
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suspensão
substituídos
do por
Contrato
outro em
no prazo
caso de
máximo
irregularidade.
de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de emergência, justificados
pelo Município, onde o prazo para substituição será de ate 24 (vinte e quatro) horas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas
condições
de qualificação
assumidas
na licitação. do objeto deverão ser realizados pelo fornecedor.
15.1.
O as
transporte,
montagem,
desmontagem
e manutenção
15.7.Se
Respeitar
e cumprir
as Normas
Administrativas
em vigor no SAAE.
15.2.
a qualidade
do objeto
não corresponder
às especificações
do Edital, estes serão devolvidos, aplicando-se
as penalidades cabíveis.
15.8. Elaborar e manter, no local dos serviços, um Relatório de Ocorrências (RDO), em formulário próprio da
CONTRATADA,
das pela
ordens
de serviço,
anotações
irregularidades
encontradas
e deglobal
todaspor
as
15.3.
A contratadacom
seráregistros
responsável
execução
do objeto
destede
instrumento
contratual,
pelo preço
ocorrências
relativas
à
execução
do
Contrato,
o
qual
será
feito
na
periodicidade
definida
pela
Fiscalização,
em
02
lote, proposto e aceito pelo contratante.
(duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser
assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela Fiscalização do SAAE.
15.4. A contratada deverá observar rigorosamente as especificações do objeto realizado pela Seção de
Manutenção e Equipamentos.
15.9. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e ao objeto
15.5.
Caso o eequipamento
venha apresentar
defeitos eque
impeçapor
a ela
execução
dos trabalhos, deverão ser
em execução
atendendo prontamente
às observações
exigências
apresentadas.
substituídos por outro no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de emergência, justificados
pelo Município, onde o prazo para substituição será de ate 24 (vinte e quatro) horas.
15.10. Manter um representante credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se pela
direção do objeto ora contratado e representá-la perante a CONTRATANTE.
15.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de qualificação assumidas na licitação.
15.11. Proceder a medição no período compreendido entre o dia 1º (primeiro) e o dia 30 do mês de competência e
emitir os respectivos Boletins de Medição, entregando-os à CONTRATANTE a partir do 1º (primeiro) dia útil do
15.7. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor no SAAE.
mês seguinte ao da medição.
15.8.
Elaborar
e manter,
no local dos
serviços,
um Relatório
de Ocorrências
(RDO),sendo
em formulário
próprio da
15.12.
Obedecer
às determinações
legais
ou emanadas
das autoridades
constituídas,
a única responsável
CONTRATADA,
com
registros
das
ordens
de
serviço,
anotações
de
irregularidades
encontradas
e
de
todas as
pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservâncias delas.
ocorrências
relativas
à
execução
do
Contrato,
o
qual
será
feito
na
periodicidade
definida
pela
Fiscalização,
em 02
15.13. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão
(duas) vias, sendo a primeira para o uso do CONTRATANTE e a segunda para a CONTRATADA, devendo ser
de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência da execução deste instrumento contratual.
assinado conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela Fiscalização do SAAE.
15.14. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
15.9.
Facilitar a ação
da Fiscalização,
fornecendo informações
ou de
provendo
acesso à documentação e ao objeto
representações
de qualquer
natureza, decorrentes
de sua ação ou
suas SUBCONTRATADAS.
em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.
15.15. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa necessárias à execução do objeto contratado,
15.10.
representante
credenciado por escrito, por tempo integral, capaz de responsabilizar-se pela
como Manter
única e um
exclusiva
empregadora.
direção do objeto ora contratado e representá-la perante a CONTRATANTE.
15.16. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução
desteProceder
instrumento,
mão-de-obra
infantil,
nos termos do
inciso
XXXIII
do art. 7ºe da
Constituição
bem
15.11.
a medição
no período
compreendido
entre
o dia
1º (primeiro)
o dia
30 do mêsda
deRepública,
competência
e
emitir
comoosexigir
respectivos
que a referida
Boletinsmedida
de Medição,
seja adotada
entregando-os
nos contratos
à CONTRATANTE
firmados com
a partir
fornecedores
do 1º (primeiro)
de seusdia
insumos
útil do e/ou
mês
seguinte
ao dade
medição.
prestadores
serviços, sob pena de rescisão do contrato.
15.17.Obedecer
A CONTRATADA
se obriga,legais
sempre
solicitado
CONTRATANTE,
a emitir
declaração,
por escrito,
15.12.
às determinações
ou que
emanadas
daspelo
autoridades
constituídas,
sendo
a única responsável
de que
cumpriu ounecessárias
vem cumprindo
a exigência
contida node
item
anteriorinobservâncias
e demais condições
pelas
providências
e pelos
efeitos decorrentes
eventuais
delas.de habilitações.
15.13. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão
Providenciar
a empregados,
retirada imediata
de qualquerda
empregado
permanência
no local dos serviços seja
de15.18.
seus prepostos
e/ou
em decorrência
execução seu,
destecuja
instrumento
contratual.
considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.
15.14. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
15.19. A CONTRATADA
apresentar,
sempre
que
solicitada,
a documentação
relativa à comprovação do
representações
de qualquerdeverá
natureza,
decorrentes
de sua
ação
ou de suas
SUBCONTRATADAS.
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para
com seus empregados.
15.15. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa necessárias à execução do objeto contratado,
15.20. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança
nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
15.21. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Civil,
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como
Trabalhista
única eeexclusiva
Comercial,
empregadora.
inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
15.22. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer
danosAcausados
à União,seEstado,
Município
ouutilizar,
terceiros,
razão
execução
do contrato.com a execução deste
15.16.
CONTRATADA
compromete
a não
emem
todas
as da
atividades
relacionadas
15.23.
Cumprir
integralmente
os
dispositivos
legais
provenientes
de
trabalho
seguro,
Lei Municipal
do
instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituiçãoinclusive
da República,
bem como
Trabalho
Seguro
n°
1.286/2013.
exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou
prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato.
15.24. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA
estampado
no uniforme se
e utilizando
os equipamentos
de pelo
proteção
individual, quando
couber.
15.17.
A CONTRATADA
obriga, sempre
que solicitado
CONTRATANTE,
a emitir
declaração, por escrito, de
que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior e demais condições de habilitações.
15.25. Afixar cópia do TAC (Anexo XIII) em local de ampla visibilidade e freqüentado pelos (as) trabalhadores (as),
pelo prazo de 30 dias. Cada estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o termo, na forma prevista.
15.18. Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local dos serviços seja
considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE.
15.26. A copia do TAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura deste contrato.
15.29. Manter cópia deste TAC nos livros de inspeção de trabalho de cada estabelecimento da CONTRATADA.
15.19. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do
adimplemento
de gratuitamente,
suas obrigações
trabalhistas,
previdenciárias
e depósitos
do FGTS, para
15.30. Fornecer
sempre
quando inclusive
solicitado,contribuições
cópia do TAC
aos empregados
(as).
com seus empregados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.20. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos
acampamentos
nosque
canteiros
de serviços.
16.1. Naquilo eem
for omisso,
o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 10.520/2002 e
8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº. 000015/2017.
15.21. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Civil,
Trabalhista
e Comercial, inclusive
decorrentes
de da
trabalho.
16.2. A CONTRATADA
deverá os
atender
todas de
as acidentes
exigências
CONTRATANTE quanto ao cumprimento da
15.22.
Responder
financeiramente,
prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
legislação
pertinente,
independentesem
de transcrição.
causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução do contrato.
16.3. Além
dasintegralmente
especificações
deverão
ser observadas
prescrições
a seguir,
todas condicionantes
15.23.
Cumprir
osacima,
dispositivos
legais
provenientesasde
trabalho seguro,
inclusive
Lei Municipal da
do
Trabalho
Seguro
n° 1.286/2013.
aceitação
da proposta
e do recebimento do produto licitado;
16.4. Não
será os
aceito
emempregados
desacordo com
as especificações
constantes
do presente
de Referência;
15.24.
Manter
seus
uniformizados,
identificados
pelo
nome ouTermo
logotipo
da CONTRATADA
estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de proteção individual, quando couber.
16.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que compõe tais como as despesas com
impostos,
fretes,
seguros
e ampla
quaisquer
outros eque
incidam pelos
direita(as)
ou trabalhadores
indiretamente(as),
na
15.25.
Afixartaxas,
cópia do
TAC embalagens,
(Anexo XIII) em
local de
visibilidade
freqüentado
aquisição
e 30
entrega
dos materiais
cotados,dabem
como transporte,
estocagem
até a
entrega total do
pelo
prazo de
dias. Cada
estabelecimento
CONTRATADA
deverácusto
afixarde
o termo,
na forma
prevista.
objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.
15.26. A copia do TAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da assinatura deste contrato.
15.29.
ManterDÉCIMA
cópia deste
TAC nos
de inspeçãoDO
deCONTRATO
trabalho de cada estabelecimento da CONTRATADA.
CLÁUSULA
SÉTIMA
- DAlivros
PUBLICIDADE
17.1. A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil do
15.30.
Fornecer gratuitamente,
sempre quando
solicitado,
cópiaem
doconformidade
TAC aos empregados
(as).
mês subsequente
ao mês de assinatura,
na Imprensa
oficial,
com o parágrafo
único do artigo 61
da lei 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
16.1.
em que
for omisso,
presente instrumento
contratual,
reger-se-á
pelas
Leisdanº.
10.520/2002
e
18.1.Naquilo
Para dirimir
quaisquer
dúvidaso decorrentes
do presente
instrumento
fica eleito
o Foro
Comarca
de São
8.666/1993
e
pelas
condições
estabelecidas
no
Edital
de
Pregão
Presencial
nº.
000015/2017.
Mateus - ES, por mais privilegiado que outros sejam.
16.2.
deverá
atender todas
as oexigências
da CONTRATANTE
quanto
ao cumprimento
da
18.2.AE,CONTRATADA
por estarem justos
e contratados,
assinam
presente contrato
em 03 (três) vias
de igual
teor e forma, na
legislação
pertinente,
independente
de
transcrição.
presença de testemunhas.
16.3. Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da
São Mateus, ____ de ______________ de 2017.
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aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado;
16.4. Não será aceito em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;
CONTRATANTE
16.5. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que compõe
tais como as despesas com
impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direita ou indiretamente na aquisição
e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custo de estocagem até a entrega total do objeto, carga e
descarga, testes, leis sociais e tributos.
CONTRATADA
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO
17.1. A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil do
mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61
da lei 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
TESTEMUNHAS:
18.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento fica eleito o Foro da Comarca de São
Mateus - ES, por mais privilegiado que outros sejam.
___________________________
18.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na
___________________________
presença de testemunhas.
São Mateus, ____ de ______________ de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
___________________________
___________________________

Av. João XXIII, nº 2204 - Bairro Centro - CEP.: 29931-910 - SÃO MATEUS - Espírito Santo
Telefone: (27) 3313-1444 - Fax: (27) 3313-1424
E-mail: saae@saaesma.com.br e Site: www.saaesma.com.br

31 / 32

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus
Autarquia Municipal - Lei de Criação Nº 792 de 30-03-1967
CNPJ: 27.998.368/0001-47 e IE 082.176.73-6

Processo
Processonº
nº 000367/2017
000367/2017
Pregão
PregãoPresencial
Presencial nº
nº 000015/2017
000015/2017
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃODE
DECUMPRIMENTO
CUMPRIMENTOÀS
ÀSOBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕESTRABALHISTAS
TRABALHISTAS

Eu,
DA
Eu,________________
________________(NOME
(NOMECOMPLETO),
COMPLETO),representante
representantelegal
legal da
da Empresa
Empresa ___________________(NOME
___________________(NOME DA
EMPRESA),
declaro,
sob
as
penas
da
Lei,
que
os
funcionários
envolvidos
na
prestação
de
serviços,
objeto
do
EMPRESA), declaro, sob as penas da Lei, que os funcionários envolvidos na prestação de serviços, objeto do
Contrato
nº
__________
foram
devidamente
remunerados
conforme
estabelecido
na
CTPS,
bem
como
que
foram
Contrato nº __________ foram devidamente remunerados conforme estabelecido na CTPS, bem como que foram
cumpridas
cumpridastodas
todasas
asobrigações
obrigaçõestrabalhistas
trabalhistas estabelecidas
estabelecidas na
na Convenção
Convenção Coletiva
Coletiva da
da Categoria
Categoria ee na
na legislação
legislação
trabalhista nacional.
trabalhista nacional.
Declaro, ainda, que neste mês de (INDICAR O MÊS), não há nenhum funcionário, envolvido na prestação de
Declaro, ainda, que neste mês de (INDICAR O MÊS), não há nenhum funcionário, envolvido na prestação de
serviços, em aviso prévio (se houver, indicar), demitido por justa causa/sem justa causa (se houver, indicar,
serviços, em aviso prévio (se houver, indicar), demitido por justa causa/sem justa causa (se houver, indicar,
listando, inclusive, os valores pagos a título de rescisão contratual e juntar comprovantes de depósito) ou que pediu
listando,do
inclusive,
pagos
a título de
rescisão
contratual
e juntar
depósito)
ou que
rescisão
contratoosdevalores
trabalho
(se houver,
indicar,
listando,
inclusive,
os comprovantes
valores pagos de
a título
de rescisão
pediu
rescisão
do
contrato
de
trabalho
(se
houver,
indicar,
listando,
inclusive,
os
valores
pagos
a
título
de
rescisão
contratual e juntar comprovantes de depósito).
contratual
e juntar comprovantes
de depósito).
Por
fim certificamos
que cumpriremos
todos os termos do TAC em anexo.
Por fim certificamos que cumpriremos todos os termos do TAC em anexo.
São Mateus, ___ de _____________ de 2017.
São Mateus, ___ de _____________ de 2017.

___________________________
REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA
AVENIDA

___________________________
REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA
AVENIDA
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