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ERRATA DO EDITAL 

 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 

 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção de soft-start e inversores de frequência pertencentes ao 

Sistema de Abastecimento e Tratamento de água e coleta de esgoto. 

 

 

Informamos que, na alínea 6 do item 6.1.4.1 do edital e do ANEXO VII, consta 

um link desativado. 

 

Segue abaixo o link correto, no qual está disponível a Resolução SAAE nº 

001/2018, referente à Saúde e Segurança Ocupacional: 

 

https://www.saaesaocarlos.com.br/saaesc/index.php/portal-da-

transparencia/licitacoes/503-resolucao-saae-n-001-de-23-de-abril-de-2018 

 

 

Na página seguinte, encontra-se corrigido o ANEXO VII – Modelo de Declaração 

Referente aos Requisitos do item 6.1.4.1. 

 

 

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital.  

 

 

 

São Carlos, 08 de novembro de 2019. 

 

 
 

Paula Valeria Marcatti 

P r e g o e i r a 

Portaria 117/2019 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AOS REQUISITOS DO ITEM 6.1.4.1 

 

 

Ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE São Carlos 

 

Pregão Presencial nº _____/2019 

Processo nº ______/2019 

 

 

A empresa ___________________, inscrita no CNPJ ________________, com 

sede na _________________, na cidade de _________, DECLARA sob as 

penalidades cabíveis: 

 

 

1) Que responde pela veracidade e autenticidade das informações constantes 

nos Envelopes “Documentação” e “Proposta”; 

2) Que autoriza o SAAE, pela unidade administrativa competente, proceder 

quaisquer diligências junto as suas instalações, tudo a exclusivo critério 

deste SAAE, tanto na execução do contrato, quanto na fase licitatória; 

3) Que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução do 

objeto desta licitação, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a 

presença da fiscalização do SAAE não diminui ou exclui essa 

responsabilidade. 

4) Que irá cumprir a Legislação Trabalhista e Previdenciária, atendendo todas 

as exigências, em toda a execução do contrato; 

5) Que a Empresa tem conhecimento e aplicará integralmente todas as 

instruções contidas nos ANEXOS deste edital; 

6) Declaração que conhece e atenderá a Resolução SAAE nº 001/2018, 

referente à Saúde e Segurança Ocupacional e Portaria 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho e Emprego, disponível em: 

https://www.saaesaocarlos.com.br/saaesc/index.php/portal-da-

transparencia/licitacoes/503-resolucao-saae-n-001-de-23-de-abril-de-2018; 

7) Declaração comprometendo-se a apresentar, no início da execução dos 

serviços, a indicação de um responsável preposto com formação na área de 

eletroeletrônica, pertencente ao quadro de funcionários, o qual 

supervisionará em tempo integral as rotinas administrativas e de campo, 

estabelecendo os procedimentos e o atendimento necessário junto com o 

Setor de Manutenção Elétrica – SME; 

8) Declaração que a empresa dispõe dos equipamentos reserva para 

substituição emergencial e imediata, nas condições estabelecidas no item 7 

e subitens do Anexo I – Termo de Referência 

 

 

 

 

São Carlos,______de_____________de 2019. 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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