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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2668/2020 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

PARTICIPAÇÃO AMPLA 

 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede nesta cidade de São Carlos - SP, à Avenida Getúlio Vargas, nº 

1.500, Jardim São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 45.359.973/0001-50, I.E. nº 

637.271.909.116, torna público para conhecimento de todos os interessados que no dia e 

hora abaixo indicados, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 

tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 

17/07/2002, pelo Decreto Municipal nº 99, de 18/04/2013, com aplicação subsidiária da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n° 123/06 e suas 

alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8538/2015, além das 

demais disposições legais aplicáveis e pelas condições estabelecidas no presente edital e 

seus anexos. 

Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, com assessoramento da equipe de apoio, 

conforme designação da Portaria SAAE nº 117/2019. 
 

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, nos poços tubulares profundos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São 

Carlos, obedecendo rigorosa e integralmente ao que dispõem o Termo de Referência e 

demais itens constantes dos ANEXOS, que são partes integrantes deste edital. 
 

FINALIDADE: Manter contínuo o abastecimento de água por captação subterrânea no 

Município de São Carlos e seus Distritos, com o funcionamento dos poços tubulares 

profundos em regime permanente. 
  

SETOR REQUISITANTE: Setor de Manutenção Elétrica - GMO, o qual estabeleceu as 

especificações do objeto constantes no presente edital. 
 

DATA E HORÁRIO: No dia 08/10/2020, às 09 horas terá início o credenciamento dos 

participantes e, ato contínuo, será aberta a sessão pública com a entrega dos envelopes 

Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, bem como da declaração de atendimento 

aos requisitos de habilitação e declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

se for o caso. 

 

Após a abertura dos envelopes (1) propostas, poderá, a critério do pregoeiro, haver 

suspensão da sessão pública para análise das propostas pela área técnica, sendo retomada 

a sessão no prazo de até 01h após a suspensão. 

 

LOCAL: Sede administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situada à Av. Getúlio 

Vargas, nº 1500 - Jd. São Paulo - SÃO CARLOS - SP. 
 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será considerado o horário 

de Brasília - DF. 

 

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORIAL DESCRITIVO; 

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO; 

ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE; 

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO VII - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA; 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AOS REQUISITOS DO ITEM 6.1.4.2; 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO ARTIGO 7º - INCISO XXXIII 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO; 

ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO. 

1. DO TIPO DO PREGÃO: 

 

1.1.  O Pregão Presencial será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: - PARTICIPAÇÃO AMPLA- 

 

2.1.  Poderão participar desta licitação, todas as empresas que se enquadrem nos ramos 

de atividades pertinentes à plena execução dos serviços, objeto do presente certame e 

atendam as condições exigidas neste edital e seus anexos, inclusive, quanto à 

documentação, sendo vedada a participação sob a forma de consórcio. 
 

2.2. Estão impedidos de participar da presente licitação: 
 

2.2.1. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de 

São Carlos, no prazo e nas condições do impedimento; 

 

2.2.2. Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração 

Municipal, Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as 

entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu controle e as fundações 

por ela instituída e mantida, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja reabilitado perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

 

2.2.3. Os interessados que estão em regime de falência, dissolução, liquidação ou 

concurso de credores; 

 

2.2.4. Empresas estrangeiras que não funcionam no país; 

 

2.2.5. Empresas em forma de consórcios. 
 

3. DO CREDENCIAMENTO: 

 

3.1. Os licitantes interessados em participar do certame deverão comparecer ao local 

indicado do preâmbulo deste edital, na hora determinada, e deverão apresentar os 

documentos abaixo relacionados, fora dos envelopes 1 e 2, para proceder ao respectivo 

credenciamento: 

 

3.1.1. Documento oficial de identificação com foto (original); 

 

3.1.2. Sendo proprietário, ou sócio, ou dirigente (ou outra posição semelhante) da 

empresa participante: cópia autenticada do estatuto ou contrato social em vigor, ou outro 

instrumento de registro comercial que comprove seus poderes para exercer direitos e 

assumir responsabilidades do respectivo cargo; 
 

3.1.3. Sendo procurador: instrumento de procuração, público ou particular, que lhe 

confira poderes específicos para elaborar proposta de preços, formular lances verbais, 
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negociar os valores, interpor recursos e renunciar de sua interposição, e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame;  

 

3.1.3.1. A procuração deverá estar acompanhada de documento correspondente, dentre os 

indicados no subitem 3.1.2, que comprove os poderes do agente outorgante; 

 

3.1.3.2. É facultada a utilização do Modelo de Procuração para Credenciamento constante 

do ANEXO III; 

 

3.1.3.3. A procuração deverá ser entregue ao pregoeiro ou à equipe de apoio e ficará 

retida para ser juntada aos autos do processo licitatório; 

 

3.2. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 

documentação defeituosa, desde que o mesmo não possa ser sanado através de diligência 

imediata, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de 

declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 

mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada 

para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço; 

 

3.3. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciado, e o 

preposto poderá representar apenas um licitante. 

 

4. DO MODO DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES, DA DECLARAÇÃO DE 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
 

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 

fato impeditivo à participação deverá ser apresentada fora dos envelopes 1 e 2, elaborada 

em conformidade com o ANEXO IV deste edital; 

 

4.2. Se o licitante for uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e optar pelos 

benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar também, fora dos 

envelopes 1 e 2, declaração de enquadramento nessas situações conforme o constante do 

ANEXO V, assinada pelo representante legal; 

 

4.3. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes opacos e lacrados, nos quais deverá estar 

identificado, externamente: 

 

4.3.1. O número do envelope e descrição do conteúdo, sendo: 

 - Envelope 1 - Proposta de Preços;  

 - Envelope 2 - Documentos de Habilitação; 

 

4.3.2. O nome do órgão licitador (SAAE São Carlos); 

 

4.3.3. O número do Pregão e o número do Processo; 

 

4.3.4. A Razão Social da Proponente; 

 

4.4. As declarações apresentadas por todas as proponentes credenciadas, assim como o 

conteúdo dos envelopes 1, e também o conteúdo de todos os envelopes 2 abertos (sendo a 

licitante habilitada ou não) ficarão retidos e serão juntados aos autos do processo 

licitatório. 
 

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
 

5.1. A Proposta de Preços (contida no interior do Envelope 01) deverá ser única por 

proponente, apresentada em 01 (uma) via e elaborada de acordo com o constante do 

ANEXO VI, redigida em língua portuguesa, salvo quantos às expressões técnicas de uso 
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corrente; não poderá apresentar rasuras, emendas, borrões, entrelinhas ou ressalvas, 

devendo ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador; 

 

5.2. Na proposta ainda deverá constar: 

 

5.2.1. Número do Pregão e do Processo; 

 

5.2.2. Nome ou razão social do proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço completo, 

número de telefone, endereço eletrônico (e-mail) e/ou número de fac-símile; 

 

5.2.3. Valor global da proposta em expressão numérica e por extenso; 

 

5.2.4. Prazo para a execução dos serviços deste certame é de 12 (doze) meses, iniciando-

se a partir da data definida na autorização de serviço expedida pelo setor competente; com 

possibilidade de prorrogação, conforme art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93; 

 

5.2.5. O valor do Contrato não sofrerá reajustes, exceto em caso de haver prorrogação do 

prazo inicialmente pactuado, e desde que, ultrapasse 12 (doze) meses, o valor do Contrato 

poderá reajustado através do IPCA/IBGE vigente, ou, no caso de sua extinção, pelo seu 

substituto legal, após prévia autorização; 

 

5.2.6. Garantia dos serviços prestados, de acordo com a Lei Civil Brasileira; 

 

5.2.7. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

contados da data de sua apresentação; 

 

5.2.8. Condições de pagamento, em conformidade com o item 13 deste edital; 

 

5.2.9. Dados relativos à conta corrente no nome do licitante, cadastrada em seu CNPJ: 

banco, agência e número da conta; 

 

5.2.10. Dados do representante legal que assinará o contrato se a proponente for 

vencedora: nome, número do CPF e RG; 

 

5.3. É obrigatória a oferta de preços para todos os itens em suas respectivas 

quantidades, sob pena de desclassificação; 

5.4. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional; 

 

5.4.1. Excepcionalmente nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão 

ser aceitas propostas com 04 (quatro) casas decimais; 

5.5. No caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerá a soma dos 

unitários; 

 

5.6. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

 

5.7. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas, tais como, 

e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, 

materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, 

carga/descarga, instalação, lucro, despesas, acessórios e encargos, inclusive tributários, 

incidente sobre a proposta, quando não incorporados ao preço oferecido e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos; 

5.7.1. O Município é considerado consumidor final, sendo que o licitante deverá obedecer 
ao fixado no art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal de 1988; 

 

5.8. Para elaboração da proposta, é facultada realização de visita ao SAAE de São Carlos, 

com a finalidade de tomar conhecimento dos locais onde estão instalados os poços; 
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5.8.1. A intenção da visita deverá ser comunicada ao Setor de Manutenção Elétrica, 

cujas as datas e horários serão previamente agendadas pelo proponente até 02 (dois) dias 

úteis antes da data divulgada para o certame pelo telefone (16) 3373-6424 ou pelo e-mail 

sme@saaesaocarlos.com.br;  

5.8.2. A visita deverá ser realizada por profissional designado pela empresa interessada, 

por meio de credencial específica, a ser apresentada por ocasião da visita; 

 

5.8.3. Por ocasião da visita, o representante da empresa interessada receberá o Atestado 

de Visita Técnica devidamente assinado, conforme modelo do ANEXO VII; 

 

5.8.4. A não realização da visita implicará no reconhecimento de todos os serviços a 

serem executados, de todas as condições e eventuais dificuldades para sua realização, não 

cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamação, alegações de desconhecimento e 

consequentes erros, omissões ou discrepância com relação às peças que compõem o 

edital; 

 

5.9. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, 

salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo pregoeiro, 

será registrado em ata, devendo o item, assim como todo o lote, ser desconsiderado da 

proposta; 

 

5.10. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da 

legislação em vigor; 

 

5.11. Igualmente serão desclassificadas as propostas que: 

 

5.11.1. Sejam incompletas, omissas, ou que não contenham informações suficientes que 

permitam a perfeita especificação do objeto licitado; 

5.11.2. Apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

5.11.3. Contenham qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 

presente edital, e manifestamente inexequível, por decisão do pregoeiro; 

 

5.12. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

6.1. Para que o licitante seja considerado habilitado, deverá apresentar o envelope 2 

contendo a seguinte documentação: 
 

6.1.1. Habilitação Jurídica 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou seja, o contrato de 

constituição, com todas as alterações ou a sua consolidação devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por 

ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

Setor de Contratos e Licitações - Pregão Presencial 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 Página 6 

 

*f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar Federal nº 123/06, que queiram usufruir dos benefícios previstos no seu 

Art. 43, também deverá apresentar: 

I) Quando optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção pelo Simples obtido no 

site da Secretaria da Receita Federal; 

II) Quando não optante pelo Simples Nacional: declaração de Imposto de Renda ou 

Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercício-DRE, ou ainda registro do 

Estatuto ou Ato Constitutivo na Junta Comercial, comprovando ter receita bruta dentro dos 

limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, ou ainda 

comprovante da Junta Comercial, ou ainda certidão expedida pela Junta Comercial. 

* a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de não se 

encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de Regularidade Relativa à 

Seguridade Social mediante apresentação de: Certidão Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão positiva com efeitos de negativa, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com 

validade na data da apresentação, referente a tributos mobiliários, na forma da Lei; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual: Certidão Negativa de Débitos, ou 

certidão positiva com efeitos de negativa, com validade na data da apresentação, referente 

a tributos mobiliários, na forma da Lei; 

 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Débitos, ou 

certidão positiva com efeitos de negativa, do domicílio ou sede do concorrente, ou outra 

equivalente, referente a tributos mobiliários, com validade na data da apresentação, na 

forma da Lei; 

 

f) Prova de regularidade relativa ao FGTS - (CRF) - Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, com validade na data da apresentação. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos 

Trabalhistas, em nome do licitante, com validade na data de apresentação, na forma da 

Lei. 

6.1.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a) Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 

com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação. 

Caso conste no documento a data de validade, esta prevalecerá; 

a1) Em caso de Recuperação Judicial, deverá ser apresentado o Plano de Recuperação já 

homologado pelo Juízo competente e em pleno vigor; 

a2) A certidão do distribuidor que contiver a observação “Esta certidão só tem validade no 

seu original” também será aceita nas formas indicadas no item 6.5.3 do edital. 
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b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que 

comprovem a boa situação financeira da Concorrente, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadas pelo IPCA caso o balanço 

tenha sido encerrado há mais de três meses da data da apresentação dos documentos e 

proposta. 

- Patrimônio líquido mínimo no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social assim apresentados: 

b1) - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): 

 

- publicados em Diário oficial; ou 

- publicados em Jornal de Grande Circulação; ou 

- fotocópia registrada e autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

b2) - Sociedades por conta de responsabilidade Limitada (LTDA): 

 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os termos de Abertura e Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 

órgão equivalente; ou 

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

b3) - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 

123/2006 (MEs e EPPs, SIMPLES): 

 

- por fotocópia autenticada do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

ou em outro órgão equivalente; ou 

- fotocópia autenticada do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados na Junta Comercial ou Cartório competente da sede ou domicílio da licitante. 

b4) - Sociedade criada no exercício em curso: 

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

b5) As empresas obrigadas a fazerem a Escrituração Contábil Digital (ECD) a ser 

transmitida via Sistema Publico de Escrituração Digital (Sped), conforme Instrução 

Normativa RFB nº 787/2007 e Portaria nº 11.211/2007 deverão apresentar: o recibo de 

entrega do balanço com os termos de abertura e encerramento onde constem 

dados da empresa, responsáveis legais e contábeis, livro diário, do balanço e 

demonstrações contábeis e o termo de autenticação expedido via rede mundial de 

computadores (web) com a análise do órgão competente, bem como Receita 

Federal do Brasil. 

 

6.1.4. Qualificação Técnica:  
 

a) Prova de Registro ou Inscrição na entidade profissional competente, da empresa 

concorrente; 

 

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de 

desempenho anterior, em nome da licitante, que comprove a capacidade para execução do 

objeto desta licitação, podendo tal comprovação ser efetuada por 01 (um) ou mais 

atestados, admitindo-se prova de execução(ões) similar(es) em planta mínima de 22 

(vinte e dois) poços profundos. (50 ~ 60% de 37 (trinta e sete) de poços descritos em 
ANEXO I - TABELA 3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS; 

c) Atestado devidamente acervado pelo CREA, em nome do profissional pertencente ao 

quadro da empresa, para fins de comprovação de capacidade técnico-profissional, 
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comprovando a execução de serviços de manutenção em poços com as seguintes 

características técnicas obtidas do ANEXO I - TABELA 3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS, 

com a maior relevância: 

 

• 477m (quatrocentos e setenta e sete metros) de profundidade ou mais;  

 

• Poço profundo equipado com conjunto moto bomba de 360 CV (trezentos e sessenta 

cavalos) ou mais; 

 

• Tubulação edutora de no mínimo de 95/8” (nove cinco oitavos de polegada) de diâmetro 

ou maior; 

 

• Mínimo de 300 (trezentos) metros de comprimento ou mais, totalmente preenchida de 

água; 

 

• Operações de remoção e instalação de lances de 18 (dezoito) metros de tubos edutores, 

de cada vez, no diâmetro acima especificado com peso total do sistema de 35 (trinta e 

cinco) toneladas ou mais. 

 

Observação: Não será permitida a somatória de atestados (quantitativos) para uma 

mesma característica técnica acima descrita. 

 

c1) A comprovação do vínculo do profissional com a empresa poderá ser comprovada 

mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato 

de trabalho, sendo possível ainda à contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços; 

 

d) Atestado, fornecido pelo SAAE, na forma do ANEXO VII, caso a licitante realize a visita, 

conforme item 5.8 do presente edital e respectivos subitens; 

 

d1) A não apresentação do atestado de visita técnica significará o reconhecimento do 

subitem 5.8.4 do presente edital. 

 

6.1.4.1. O SAAE admitirá a substituição, pela empresa vencedora da licitação, do 

profissional mencionado na alínea “c” anterior, por profissional de experiência equivalente 

ou superior, desde que, comprovada na forma do edital e devidamente aprovado pelo 

Gestor do Contrato. 

 

6.1.4.2. Declaração conforme ANEXO VIII deste edital contendo os seguintes itens: 

 

1) Que tem pleno e total conhecimento do Edital do Pregão Presencial nº ___/2020, 

bem como, se submete a todas as condições do mesmo. 

2) Que responde pela veracidade e autenticidade das informações constantes nos 

Envelopes “Documentação” e “Proposta”; 

3) 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; 

4) 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. 

5) Que nomeará e manterá responsável técnico, habilitado, conforme exigência da Lei 

Federal nº 6.496 de 07/12/77, para acompanhar todas as etapas da execução dos 

serviços contratados; 

6) Que os profissionais se apresentarão identificados e com todos os equipamentos de 

segurança exigidos por legislação específica, bem como estarão devidamente 

qualificados, capacitados, habilitados e autorizados conforme norma 
regulamentadora NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), 

com treinamento e experiência em redes elétricas de baixa tensão (220/380/440 

Volts). 
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7) Que apresentará no ato de assinatura do contrato simples relação dos veículos 

pesados, aparelhamentos, ferramentas, equipamentos e pessoal técnico 

especializado, sendo estes habilitados e disponíveis para realização dos serviços a 

serem contratados, bem como a qualificação de cada um dos membros que vão 

compor a equipe técnica. 

8) Que é a única responsável, em qualquer caso, por danos ou prejuízos que, 

eventualmente, possa causar a terceiros, em decorrência da contratação, sem 

qualquer responsabilidade ou ônus para o SAAE São Carlos, pelo ressarcimento ou 

indenizações devidas. 

9) 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 

10) Que se compromete, quando do início da execução, a apresentar ao Setor 

Responsável guia ART devidamente recolhida quanto aos serviços de engenharia a 

serem desenvolvidos. 

 

6.1.5. Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal: 

 

a) Declaração que não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, ou 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme o constante do 

ANEXO IX; 

 

6.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, com exceção dos 

documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a licitante pretenda que um 

de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, 

deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e 

condições previstas neste edital; 

 

6.3. Os documentos deverão ser apresentados rubricados pelo responsável legal da 

licitante, e de preferência, numerados e encadernados ou preparados em pasta, para que 

não existam documentos soltos; 

 

6.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos; 

 

6.5. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com 

data de expedição não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data da abertura 

da licitação; 

 

6.5.1. Todos os documentos de habilitação apresentados terão sua autenticidade conferida 

por parte do pregoeiro, portanto: 

 

6.5.2. Os documentos emitidos pela internet deverão constar, em seu corpo, endereço 

eletrônico para verificação de sua autenticidade/validade; 

 

6.5.3. Os demais documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor público da 

Autarquia, ou publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

6.5.3.1. Caso o(s) licitante(s) opte(m) por autenticar o(s) documento(s) na Autarquia, 

deverá(ão) dirigir-se ao Setor de Contratos e Licitações, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 

1500, Jardim São Paulo, São Carlos/SP, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 

facultativos, das 8h às 12h, e das 14h às 17h, preferencialmente em horário não 
concomitante com a realização do credenciamento e da sessão pública. A autenticação 

somente será realizada mediante cotejo com o documento original, desde que este esteja 

perfeitamente legível; 

 

https://www.saaesaocarlos.com.br/saaesc/index.php/portal-da-transparencia/licitacoes/503-resolucao-saae-n-001-de-23-de-abril-de-2018
https://www.saaesaocarlos.com.br/saaesc/index.php/portal-da-transparencia/licitacoes/503-resolucao-saae-n-001-de-23-de-abril-de-2018
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6.6. O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos de informações no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade 

referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à 

forma exigida, a proponente será inabilitada; 

 

6.7. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua 

estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e 

traduzidos para a língua portuguesa por um tradutor público juramentado; 

 

6.8. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. No entanto, 

deverão elas apresentar, no envelope de habilitação, os documentos referentes à 

regularidade fiscal, mesmo que este apresente alguma restrição; 

 

6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista 

das microempresas e empresas de pequeno porte, da qual o envelope nº 2 tenha sido 

aberto, será assegurado o direito previsto pelo § 1º do artigo 43 da Lei Complementar 

123/2006, adotando-se o seguinte procedimento: 

 

6.8.1.1. O pregoeiro suspenderá a sessão pública após a divulgação do resultado da 

fase de habilitação, tendo as microempresas e empresas de pequeno porte o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a regularização da documentação e apresentação de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, podendo o prazo ser prorrogável 

por igual período, mediante apresentação de justificativa; 

 

6.8.1.2. Apresentados os documentos para regularização ou transcorrido o prazo legal, 

os licitantes serão intimados por escrito da data para retomada da sessão pública, 

continuidade dos trabalhos, declaração de vencedor e abertura para manifestação de 

intenção de recurso; 

 

6.8.1.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais; 

 

6.10.3. Se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá conforme a ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de proposta e documentação que 

atendam ao edital, nas condições do item 8.22; 

 

6.9. Os licitantes cadastrados no SAAE poderão deixar de apresentar os documentos 

relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-

financeira que já constem do respectivo cadastro (os que ainda estiverem dentro do prazo 

de validade), devendo todos os demais ser apresentados; observadas as condições 

estabelecidas neste edital; 

 

6.9.1. Neste caso, deverá ser apresentada cópia autenticada do Certificado de Registro 

Cadastral (CRC), emitido pelo SAAE São Carlos, dentro do prazo de validade; 
 

6.10. Ficam os licitantes dispensados de apresentar no envelope 2 - Documentação, os 
documentos apresentados no credenciamento. 
 

7. DO JULGAMENTO: 
 

7.1. Para julgamento, será adotado o critério de Menor Preço Global, observados os 

prazos para prestação dos serviços, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de 

desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital. 
 

8. DO PROCEDIMENTO: 
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8.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital, será dado início ao 

credenciamento dos interessados em participar do certame, que terá duração mínima de 

15 (quinze) minutos; 

 

8.2. Após o credenciamento será declarada a abertura da sessão pelo pregoeiro, não mais 

se admitindo novos participantes; 

 

8.3. Os proponentes deverão entregar ao pregoeiro os envelopes 1 e 2 lacrados e 

identificados, contendo, separadamente, a proposta de preços e a documentação de 

habilitação e, fora dos envelopes, deverá ser entregue a declaração de pleno atendimento 

aos requisitos de habilitação (conforme ANEXO IV), e, se for o caso, também a declaração 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme ANEXO V); 

 

8.3.1. O pregoeiro realizará a abertura dos envelopes contendo as propostas, e solicitará 

que todos os licitantes rubriquem todas as propostas e envelopes; 

 

8.3.2.  Caso julgue necessário, o pregoeiro suspenderá o pregão para análise das 

propostas pela equipe técnica, sendo retomada a sessão em horário informado pelo 

pregoeiro. 

 

8.4. Será realizada a análise das propostas visando ao atendimento das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

8.4.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital e 

seus anexos, ou que se enquadrem nas situações descritas nos itens 5.10, 5.11 e subitens; 
 

8.5. Quanto aos preços, as propostas serão verificadas se os valores unitários e totais de 

cada item estão em concordância, bem como o valor total do lote proposto, procedendo-se 

às correções no caso de eventuais erros; 

 

8.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 
 

8.7. Dentre as propostas não desclassificadas, serão selecionadas para a etapa de lances 

aquelas que se enquadrarem nos seguintes critérios: 

 

8.7.1. Proposta de menor preço global e as de valores sucessivos e superiores em até 

10% (dez por cento), relativamente àquela; 

 

8.7.2. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas nas condições definidas na alínea 

anterior, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até a obtenção de três 

concorrentes para participarem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas. No caso de empate, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de licitantes; 
 

8.8. Será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 

deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, inferiores 

à proposta de menor preço, observada proporção de decréscimo estabelecida no subitem 

abaixo: 
 

8.8.1. O valor de redução mínima admissível na etapa de apresentação de lances verbais 

é de R$ 1.000,00 (mil reais) a menos em relação ao preço de menor valor já ofertado, 

tendo em vista o valor estimado para a presente contratação; 

 

8.9. O pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas, de 

forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta selecionada 
de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor; 

 

8.9.1. No caso de empate de preços, o sistema informatizado definirá a ordem dos 

licitantes empatados de maneira aleatória; 
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8.10. O lance apresentado, compreendendo redução no valor do lote, acarretará na 

redução de todos os itens do lote de maneira proporcional; 

 

8.10.1. Só serão aceitos lances que correspondam exatamente ao somatório do valor de 

todos os itens do lote; 

 

8.11. A declinação do direito de apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 

do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
 

8.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

declinarem do direito de formulação de lances; 
 

8.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes deste edital; 
 

8.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se 

para as selecionadas o último valor ofertado; 

 

8.15. Caso não se realize lances verbais, o pregoeiro considerará os valores apresentados 

na proposta escrita e dará sequência na ordenação das propostas, sendo verificada a 
conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 

8.16. Terminada a fase de lances e antes do exame de aceitabilidade da proposta de 

menor preço, o pregoeiro continuará a receber lances dos licitantes que foram 

originariamente qualificados para formulá-los, ou seja, aqueles cujas ofertas ostentarem a 

condição do artigo 4º, inciso VIII, ou IX, da Lei 10.502/02, com a finalidade de melhoria de 

classificação, desde que a diferença do melhor classificado para os demais, seja superior a 

20% (vinte por cento). Neste caso serão aceitos lances de até o valor superior ao primeiro 

originalmente classificado na fase de lance. 

 

8.17. Será concedido à microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) o 

exercício de direito de preferência nos termos dos artigos 44, parágrafo segundo, 

combinado com o artigo 45, da Lei Complementar n° 123/2006, adotando-se o seguinte 

procedimento: 

8.17.1. Quando as propostas apresentadas pelas licitantes ME ou EPP, forem até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, desde que esta não tiver sido 

apresentada por outra ME ou EPP, configurar-se-á situação de empate; 

 

8.17.2. Como critério de desempate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada será convocada a apresentar novo lance, cujo valor deverá ser inferior à 

proposta de menor preço, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão; 

 

8.17.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não 

apresente nova proposta, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na situação descrita no subitem 8.17.1, na ordem classificatória, para exercício 

do mesmo direito; 

 

8.17.4. Caso duas ou mais licitantes enquadradas na situação descrita no subitem 8.17.1 

tenham propostas classificadas de mesmo valor, realizar-se-á sorteio entre elas para que 

se identifique qual será convocada a apresentar novo lance; 
 

8.17.5. Na hipótese de nenhuma ME ou EPP apresentar nova proposta, permanecerá 

classificada em primeiro lugar a proposta de menor preço; 
 

8.18. Ordenadas as propostas na ordem crescente de valores, com vistas à redução do 

preço, o pregoeiro poderá ainda negociar com o autor da oferta de menor valor; 
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8.19. Após a negociação, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito; 

 

8.19.1. A aceitabilidade acima referida será aferida pelo pregoeiro a partir da análise e 

comparação com o valor estimado em edital; 

 

8.20. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições de habilitação; 

 

8.20.1. Para efeito de saneamento, a correção de falhas formais poderá ser desencadeada 

durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento de 

documento(s), ou com a verificação desenvolvida por e-mail ou ainda, por qualquer outro 

método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is); 

 

8.21. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante habilitado 

será declarado vencedor; 

 

8.21.1. O licitante habilitado declarado vencedor, terá o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas a partir do encerramento desta sessão para apresentação da proposta, devidamente 

atualizada de acordo com o lance vencedor, por e-mail e posteriormente no original, 

devidamente assinada; 

 

8.22. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 

habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, 

podendo negociar com o seu autor, verificando sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, 

até a apuração de uma proposta aceitável para o objeto licitado, sendo o respectivo 

licitante, após habilitado, declarado vencedor; 

 

8.23. A qualquer tempo durante a sessão pública, o pregoeiro poderá desclassificar o(s) 

licitantes(s) que não atendam aos requisitos previstos no edital; 

 

8.24. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes e, ao final, deverá ser obrigatoriamente 

assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, e poderá constar a assinatura da equipe de 

apoio. 

 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

9.1. Declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

interessados desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

 

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso. O pregoeiro, por conseguinte, encaminhará o processo à autoridade 

competente, o Sr. Presidente do SAAE, para a adjudicação e respectiva homologação; 

 

9.3. O recurso contra atos do pregoeiro não terá o efeito suspensivo estipulado no item 

9.1; 

 

9.4. Na situação de recursos interpostos, o processo devidamente instruído será 

encaminhado à autoridade competente para apreciação, a quem cabe à decisão em grau 
final; 

 

9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 
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9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto da licitação ao concorrente vencedor e 

homologará o resultado do certame. 

10. DA CONTRATAÇÃO:  

 

10.1. Após a homologação, serão tomadas as providências com emissão da Nota de 

Empenho, elaboração do termo de contrato e, posteriormente, será convocado o 

proponente vencedor para a respectiva assinatura e formalização da contratação; 

10.2. O licitante vencedor deverá apresentar no ato da assinatura do contrato, simples 

relação dos veículos pesados, aparelhamentos, ferramentas, equipamentos e pessoal 

técnico especializado, sendo estes habilitados e disponíveis para realização dos serviços a 

serem contratados, bem como a qualificação de cada um dos membros que vão compor a 

equipe técnica; 

 

10.3. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação; 

 

10.4. Quando o proponente vencedor não apresentar situação de habilitação regular, no 

ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante na ordem de classificação, 

para celebrar o contrato, e assim, sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis, observado o disposto no item 8.22 deste edital; 

 

10.5. A licitante declarada vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da 

notificação, para assinatura do contrato, após o que, não comparecendo, será considerada 

desclassificada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

 

10.5.1. A convocação será feita através de comunicação via correspondência eletrônica 

(e-mail); 

10.6. A licitante vencedora, convocada para assinar o contrato, que não o fizer no prazo 

estipulado no item 10.4 deste edital, sem qualquer justificativa, aceita pelo SAAE, decairá 

do direito à contratação, aplicando-se a regra estabelecida no item 10.3, e ficará sujeito à 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, de acordo com o previsto no 

art. 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como à indenização por perdas e 

danos à administração e demais cominações legais pertinentes; 

 

10.7. Fica a Contratada obrigada a prestar uma caução equivalente a 5% (cinco por cento) 

sobre o valor do contrato, no ato da assinatura, seja em caução em dinheiro, fiança 

bancária ou seguro garantia, que será devolvida ao término do contrato após as 

verificações referentes ao recebimento definitivo, e em consonância com o artigo 56 e 

parágrafos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

 

10.7.1. No caso de seguro garantia ou outra modalidade bancária, a garantia deverá 

englobar passivos trabalhistas, e a validade estender-se-á por até 60 dias prazo de 

vigência contratual; 
 

10.7.2. O valor do Contrato não sofrerá reajustes, exceto em caso de haver previsão 

legal. Na hipótese de prorrogação do contrato por igual período, após a vigência do 

mesmo, os preços poderão vir a ser reajustados com base no IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo) /IBGE correspondente a 12 (doze) meses contados da data da 

apresentação da proposta, com concordância do SAAE;  
 

11. DO VALOR ESTIMADO: 

 

11.1. O valor estimado para a presente contratação é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta mil reais). 

 

12. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
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12.1. As despesas decorrentes com a presente contratação correrão por conta da Dotação 

Orçamentária nº 060100.1751250012.503 – 33903900. Fonte: Recursos Próprios da 

Administração Indireta. 

 

13. DO PAGAMENTO: 
 

13.1. Liquidadas as despesas através do recebimento provisório/definitivo acompanhado 

dos documentos exigidos no edital, será processado o respectivo pagamento, em 12 

parcelas fixas e mensais com base no valor do contrato. 

13.2. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente mediante crédito em conta corrente, 

até 10 (dez) dias úteis do fechamento mensal dos serviços, com a apresentação do 

respectivo termo de recebimento. 

 

13.3. Os serviços objeto deste instrumento serão recebidos nos termos da Resolução SAAE 

nº 03/2016, da seguinte forma: 

a) PROVISORIAMENTE, em até 02 (dois) dias úteis da comunicação da Contratada de 

fechamento de mês, pelo Setor Responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

contrato, mediante Termo Circunstanciado, conforme Anexo 1 da Resolução SAAE nº 

03/2016; 

 

b) DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias úteis da comunicação da Contratada ao 

SAAE do término da execução do objeto contratual (prazo de observação), pela Comissão 

Responsável pelo recebimento de obras e Chefia do Setor de Manutenção Elétrica, 

mediante Termo Circunstanciado, conforme Anexo 2 da Resolução SAAE nº 03/2016. 

13.3.1. Para o que consta neste item, considera-se: “Comunicação de fechamento de 

mês” a apresentação de Nota Fiscal/Fatura parcial e relatório de medição dos serviços 

prestados; “Comunicação do término de execução do objeto” a Declaração firmada pela 

Contratada do término dos serviços, ambas acompanhadas da documentação indicada no 

item 13.4. 

 

13.3.2. No caso de serviços executados em desacordo com o contrato ou cujas 

providências exigidas para a correção de vícios, defeitos ou incorreções não forem 

atendidas pela Contratada, serão eles rejeitados mediante termo motivado do servidor ou 

comissão responsável. 

 

13.4. A comunicação de fechamento de mês e/ou conclusão do objeto contratual deve vir 

instruída pela seguinte documentação da Contratada: 

 

i. Certidão conjunta negativa de débitos (CND) expedida pela Receita Federal e Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, comprovando o recolhimento de encargos sociais; 

ii. Relação de funcionários designados para a obra ou serviço e os comprovantes de 

pagamento de seus salários e respectivos encargos; 

iii. Comprovante do recolhimento do ISSQN devido ao Município de São Carlos – SP para a 

prestação de serviços, bem como da contribuição para com a Previdência Social GFIP, 

comprovante do recolhimento do FGTS, ou destaque em Nota Fiscal dos seus respectivos 

valores; 

iv. Nota Fiscal / Fatura, devendo discriminar os valores de mão de obra, materiais e 

equipamentos separadamente com indicação desta licitação e do contrato; 

v. Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, com as medições dos 

serviços prestados; 

 

13.5. A não apresentação dessas comprovações assegura ao SAAE o direito de não emitir o 

termo de recebimento respectivo e não efetuar os consequentes pagamentos. 
 

13.6. Nas notas fiscais deverá constar o número desta licitação e do contrato. 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

14.1. O licitante que incorrer nas seguintes infrações ficará sancionado nos termos abaixo 

dispostos: 

a) Apresentar documento falso exigido para o certame: impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por até 5 (cinco) anos;   

b) Ensejar o retardamento da execução do certame, valendo-se de meios ilícitos: 

impedimento de contratar com o SAAE, por até 5 (cinco) anos;   

c) Não manter a proposta ou não celebrar o contrato ou retirar o instrumento equivalente: 

impedimento de contratar, por até 2 (dois) anos, com o SAAE;   

d) Falhar na execução do contrato/instrumento equivalente: impedimento de contratar, por 

até 3 (três) anos, com o SAAE;   

e) Fraudar na execução do objeto contratual: impedimento de contratar, por até 5 (cinco) 

anos, com a Administração Pública;   

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: impedimento de contratar, 

por até 5 (cinco) anos, com a Administração Pública. 

14.1.1. No processo administrativo serão garantidos ampla defesa e o contraditório. 

14.2. O licitante sujeitar-se-á, ainda, as sanções de: advertência, multa, impedimento de 

contratar com declaração de inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa, sem 

prejuízo da rescisão contratual. 

14.3. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se 

repetir o motivo. 

14.4. No descumprimento de quaisquer obrigações licitatórias/contratuais, bem como o 

descumprimento da regularização no exercício do direito previsto no subitem 6.8 poderá 

ser aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado, assim 

como a indenização por perdas e danos à administração. 

14.5. A multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontada da(s) 

fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do SAAE. 

14.6. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades previstas, será concedido 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa, a contar da notificação.  

14.7. Da notificação da decisão caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias, com efeito 

suspensivo. 

14.8. Consolidada a decisão final, será ela publicada no Diário Oficial de São Carlos (SP), 

para que surta seus regulares efeitos. 

14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do 

SAAE. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar ou declaração inidoneidade, 

o licitante terá seu cadastro cancelado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas. 

14.10. A recusa do licitante vencedor em retirar e devolver devidamente assinado o 

contrato/instrumento equivalente no prazo estabelecido importará na decadência e 

aplicação de multa correspondente a 10% sobre o valor constante da proposta e, se for o 

caso, de indenização por perdas e danos à administração. 

14.11.  O Contrato ou documento equivalente poderá ser rescindido nas situações 

previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
 

15.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. 
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15.1.1. Impugnação ao edital por irregularidade na aplicação da Lei deverá ser 

protocolada até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes 

“Proposta” e “Documentos de Habilitação”, devendo a Administração julgar e responder em 

03 (três) dias úteis. 

 

15.2. A pretensão referida no item 15.1 deverá ser dirigida ao pregoeiro, protocolada 

perante o Setor de Contratos e Licitações, situada na Av. Getúlio Vargas, nº 1500, Jardim 

São Paulo, São Carlos/SP, CEP 13570-390, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e 

pontos facultativos, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. 

 

15.2.1. Também serão aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnações encaminhados 

para o e-mail pregoeiro@saaesaocarlos.com.br; 

 

15.2.2. Impugnações deverão ser apresentadas em papel timbrado, assinado pelos 

representantes legais, observados os respectivos prazos legais. 

 

15.3. Decairá do direito de impugnar os termos do edital perante o SAAE o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura dos 

envelopes “Proposta” e “Documentos de Habilitação”, apontando as falhas ou 

irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

15.4. Recebida a petição, o pregoeiro procederá ao exame e decisão, sendo as 

impugnações apreciadas pela autoridade competente, o Sr. Presidente do SAAE. 

 

15.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, se for o caso. 

 

15.6. Os esclarecimentos e respectivas respostas serão comunicados ao requerente por e-

mail. 

15.7. As correções e/ou alterações elaboradas pelo SAAE serão disponibilizados no site 

www.saaesaocarlos.com.br, na página da licitação correspondente; 

 

15.7.1. As correções e/ou alterações que afetem a formulação das propostas seguirão a 

regra de publicação prevista no artigo 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, e passarão a 

fazer parte integrante deste edital. 

 

15.8. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 

estritamente informal. 

 

15.9. Em caso de não solicitação de esclarecimentos e informações pelos concorrentes, 

pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 

cabendo posteriormente o direito a qualquer reclamação. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

16.1. A execução do objeto desta licitação deverá seguir o Termo de Referência e 

demais condições constantes nos ANEXOS e obedecerão, em tudo quanto for aplicável, as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras normas pertinentes 

ao assunto. 

 

16.2. O edital poderá ser consultado, na íntegra, por qualquer interessado através do site 

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

página da licitação correspondente. 
 

16.3. A participação do presente certame implica no reconhecimento da inexistência de 
qualquer fator impeditivo à participação inclusive punição de impedimento ou inidoneidade 

para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

mailto:pregoeiro@saaesaocarlos.com.br
http://www.saaesaocarlos.com.br/
https://www.saaesaocarlos.com.br/saaesc/index.php/portal-da-transparencia/licitacoes
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16.4. As normas disciplinadoras deste pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

16.5. É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

 

16.6. Das sessões públicas de processamento da licitação serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

 

16.7. Recusas ou impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata. 

 

16.8. Todos os documentos de habilitação, cujos documentos forem abertos na sessão, e 

as propostas serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

 

16.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, será estabelecida nova data, a qual será divulgada 

aos interessados pela mesma forma que se deu a publicação do edital e o aviso da 

licitação. 

 

16.10. A Administração reserva-se no direito de transferir o prazo para o recebimento e 

abertura das propostas, descabendo em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 

 

16.11. Fica assegurado ao SAAE, no interesse da Administração, o direito de anular ou 

revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente, sem que caiba direito a qualquer indenização 

aos licitantes. 

 

16.12. A autoridade competente, para decidir sobre a adjudicação e para determinar a 

contratação, poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado; 

 

16.12.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato; 

 

16.12.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

16.13. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o SAAE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

16.14. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

16.15. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

16.16. Os casos omissos serão solucionados com base na legislação vigente e nos 

princípios gerais de direito. 

 
16.17. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos licitantes que não se 

sagrarem vencedores ficarão à disposição para retirada com o pregoeiro ou com a equipe 

de apoio, na Av. Getúlio Vargas, nº 1500, Jd. São Paulo, São Carlos/SP, de segunda a 

sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 12h, e das 14h às 17h, no 
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prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, 

após o que serão inutilizados. 

 

16.18. Este edital e seus anexos, bem como as propostas das proponentes adjudicatárias, 

farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 

 

16.19. A participação no presente certame implica em concordância tácita, por parte do 

licitante, com todos os termos e condições deste edital e seus anexos. 

 

16.20. Os licitantes estão cientes de que as comunicações, solicitações, notificações ou 

intenções de aplicação de penalidades envidadas pelo SAAE ao endereço de e-mail 

declarado em sua qualificação serão consideradas como efetivamente entregues, 

independente de aviso de recebimento, contando para todos os fins de direito 

 

16.21. Todos os atos que demandem publicidade em imprensa oficial serão publicados no 

Diário Oficial do Município de São Carlos (SP), ressalvada a hipótese do art. 21, §4º, da Lei 

8.666/93. 

 

16.22. Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos - SP, para dirimir litígios resultantes 

deste edital e seus anexos. 

 

São Carlos, 25 de setembro de 2020. 

 

 

 

Paula Valeria Marcatti 

P r e g o e i r a 

Portaria 117/2019 
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ANEXO I  

 TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. DO OBJETO  

1.1 Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, nos poços tubulares profundos deste Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto – São Carlos, de acordo com constante Termo de Referência, Memorial Descritivo e 

Anexos do Edital. 

1.2 Tratando-se de serviços essenciais à população – abastecimento de água - o regime de 

contratação e prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência e Memorial 

Descritivo é, permanente, ou seja, de 24 horas X 7 dias da semana X 365 dias do ano, 

inclusive feriados Municipais, Estaduais e Federais. 

1.3 Tratando-se de serviços essenciais à população, a presente contratação é de Alta 

Disponibilidade da empresa no pleno atendimento das especificações técnicas e 

cumprimento de prazos estabelecidas neste edital de licitação.  

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 Os sistemas de captação de água do SAAE São Carlos são classificados em 2 

(dois) tipos: 

2.1.1 SUPERFICIAIS: obtidas através da extração de água bruta das Captações do 

Ribeirão Feijão e do Espraiado, tratadas pela Estação de Tratamento de Água — ETA, 

correspondendo a 43% da produção total. 

2.1.2 SUBTERRÂNEAS: obtidas através da extração de água de 37 (trinta e sete) 

poços tubulares profundos, distribuídos em diversos bairros do município de São 

Carlos e 3 (três) nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. 

2.2 Considerando a necessidade imperiosa de manter continuamente o bombeamento 

de água, abastecidos os reservatórios e seus respectivos bairros do Município, fazem-

se necessárias as manutenções permanentes dos poços subterrâneos, seus sistemas e 

sua infraestrutura de bombeamento. 

2.3 Para manter a oferta de água e acompanhar o desempenho e funcionamento dos 

poços são necessárias constantes manutenções preventivas para conhecimento dos 

parâmetros operacionais, sendo estas, necessariamente, executadas por empresas e 

pessoal especializado. 

2.4 A presente contratação busca também viabilizar e organizar de maneira eficiente 

e eficaz as manutenções corretivas, compreendendo as substituições e instalações de 

bombas submersas de forma a manter contínuo o funcionamento dos poços e o 

abastecimento de água do Município de São Carlos. 

3. CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

3.1 A proponente apresentará junto aos documentos de habilitação, prova de registro 

ou inscrição na entidade profissional competente (CREA) tanto da empresa proponente 

quanto dos responsáveis técnicos. 

3.2 A CONTRATADA nomeará e manterá responsável técnico, habilitado, conforme 

exigência da Lei Federal nº 6.496 de 07/12/77, para acompanhar todas as etapas da 

execução dos serviços contratados. 

3.3 A licitante apresentará simples declaração unificada de que a empresa 

providenciará e disponibilizará profissionais qualificados, capacitados, habilitados e 
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autorizados conforme norma regulamentadora NR-10 (Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade), com treinamento e experiência em redes elétricas de baixa 

tensão (220/380/440 Volts). 

3.4 A empresa apresentará no ato de assinatura do contrato simples relação dos 

veículos pesados, aparelhamentos, ferramentas, equipamentos e pessoal técnico 

especializado, sendo estes habilitados e disponíveis para realização dos serviços a 

serem contratados, bem como a qualificação de cada um dos membros que vão 

compor a equipe técnica. 

3.5 A empresa apresentará simples declaração que é a única responsável, em 

qualquer caso, por danos ou prejuízos que, eventualmente, possa causar a terceiros, 

em decorrência da contratação, sem qualquer responsabilidade ou ônus para o SAAE 

São Carlos, pelo ressarcimento ou indenizações devidas. 

4. DAS VISITAS TÉCNICAS 

4.1 A visita técnica nos locais relacionados na TABELA 3 – DADOS TÉCNICOS DOS 

POÇOS - é facultativa, podendo o licitante optar por não a fazer. Entretanto a 

CONTRATANTE ratifica que, neste caso, é altamente recomendável visitar os locais de 

prestação dos serviços contratados buscando uma análise técnica preliminar detalhada 

para o perfeito entendimento das demandas, dificuldades, para verificação das 

condições de acesso dos terrenos das áreas buscando a precisa e assertiva elaboração 

das propostas. 

4.2 Caso seja o entendimento pela realização da visita técnica nos locais listados em 

TABELA 3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS, as datas e horários serão previamente 

agendadas pelo proponente até 2 (dois) dias úteis antes da data divulgada para o 

certame pelo telefone (16) 3373-6424 ou pelo e-mail sme@saaesaocarlos.com.br. 

4.3 A visita técnica será registrada e oficializada através do completo preenchimento 

do documento de Atestado de Visita Técnica – ANEXO - C o qual deve ser juntado aos 

documentos do certame. Solicita-se a gentileza aos licitantes de trazer o atestado já 

preenchido com os dados para assinatura. 

4.4 O licitante que optar por não realizar a visita técnica, antecedentemente atesta e 

confirma que entendeu e compreendeu toda e qualquer dificuldade na execução dos 

serviços contratados, durante a execução contratual, dificuldades operacionais e 

logísticas oriundas da formulação de custos implícitos na elaboração das propostas. 

5. QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 A comprovação da qualificação operacional está pautada nos termos do inciso II, 

do Artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93. 

5.2 A licitante apresentará prova de registro ou inscrição na entidade profissional 

competente (CREA), da empresa concorrente e dos responsáveis técnicos. 

5.2 A licitante comprovará a aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com as características e quantidades do objeto desta licitação, 

estabelecidas neste Termo de Referência, Memorial Descritivo e Anexos do Edital, 

através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprobatório da capacidade técnica para 

atendimento do objeto.  

5.3 A Licitante apresentará atestados devidamente acervados nos respectivos CREA, 

em nome do(s) profissional(is) pertencente(s) ao quadro da empresa, para fins de 

comprovação de desempenho de atividades e capacidade técnico-profissional. 
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5.4 As documentações apresentadas obrigatoriamente terão, no mínimo, as seguintes 

informações: 

5.4.1 Nome empresarial e dados de identificação do emitente (Carimbo, CNPJ, 

endereço, telefone fixo - móvel, e-mail); 

5.4.2  Local e data de emissão; 

5.4.3 Nome, cargo, telefone, e-mail; 

5.4.4 Assinatura e identificação do responsável; 

5.4.5 Comprovação de capacidade de prestação de serviços compatível com a 

quantidade apresentada neste Termo de Referência; 

5.4.6 Dados do Contrato - Período de fornecimento/prestação de serviço – Data início 

– fim (se for o caso); 

5.5 Os atestados que não apresentarem claramente os dados solicitados, como 

apresentados acima, serão desconsiderados. 

5.6 Os atestados poderão, eventualmente, durante o certame, sendo o entendimento 

do Pregoeiro, ser submetidos a diligências para a verificação e confirmação dos dados 

e informações apresentadas. 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.1 Para o estabelecimento de critérios objetivos e equidade para a qualificação 

técnica serão considerados o pleno atendimento das seguintes condições: 

6.2 Apresentação de 1 (um) ou mais Atestado(s) fornecido(s) por pessoa de direito 

público ou privado que comprove a capacidade para pleno atendimento do objeto 

desta licitação, admitindo-se prova de execução de serviços em planta mínima de 22 

(vinte e dois) poços profundos. (50 ~ 60% de 37 (trinta e sete) de poços descritos em 

TABELA 3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS; 

6.3. Apresentação de 1 (um) ou mais Atestado(s) acervado(s) pelo CREA, em nome 

do profissional da área pertinente, vinculado ao quadro de funcionários da empresa, 

comprovando a execução de serviços de manutenção em poços com as seguintes 

características técnicas obtidas da TABELA 3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS:  

• 477m (quatrocentos e setenta e sete metros) de profundidade ou mais;  

• Poço profundo equipado com conjunto moto bomba de 360 CV (trezentos e 

sessenta cavalos vapor) ou mais; 

• Tubulação edutora de no mínimo de 95/8” (nove cinco oitavos de polegada) de 

diâmetro ou maior; 

• Mínimo de 300 (trezentos) metros de comprimento ou mais, totalmente 

preenchida de água; 

• Operações de remoção e instalação de lances de 18 (dezoito) metros de tubos 

edutores, de cada vez, no diâmetro acima especificado com peso total do sistema de 

35 (trinta e cinco) toneladas ou mais. 

6.2 Não será permitida a somatória de atestados (quantitativos) para uma mesma 

característica técnica acima descrita. 
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7. DAS GARANTIAS DOS EQUIPAMENTOS PESADOS, MATERIAIS E SERVIÇOS 

EXECUTADOS 

7.1 O CONTRATADO é responsável por verificar, acompanhar e atender as 

atualizações das normas e legislações. 

7.2 As garantias dos equipamentos pesados, materiais e serviços executados buscam 

estabelecer as melhores práticas de engenharia nas manutenções preventivas e 

corretivas e manter a segurança e saúde dos trabalhadores.  

7.3 As garantias dos equipamentos pesados aplicados nas manutenções estão 

obrigatoriamente vinculadas a permanente verificação e manutenção preventiva 

conforme especificações dos seus fabricantes e fornecedores.  

7.4 O CONTRATADO é responsável pela rigorosa manutenção preventiva, por verificar 

os prazos de vencimento, limites, prazos de substituição, os períodos de garantia 

junto aos fabricantes e fornecedores dos equipamentos pesados, materiais, insumos e 

consumíveis, providenciando a substituição imediata dos itens em desacordo com os 

limites, padrões e procedimentos estabelecidos pelos seus fabricantes e fornecedores. 

7.5 Após a retomada de bombeamento e conclusão das manutenções, caso ocorram 

quaisquer anomalias, a responsabilidade pelos reparos que forem necessários será da 

CONTRATADA, sendo que, responderá pela garantia da perfeita funcionalidade durante 

o prazo contratual contado a partir da emissão da Ordem de Serviço para início da 

prestação dos serviços. 

8. DAS SUBCONTRATAÇÕES E EQUIPES DE MANUTENÇÃO 

8.1 Este item estabelece os critérios e responsabilidades na subcontratação de 

serviços terceirizados mediante apresentação de justificativa da necessidade, 

conhecimento e posterior autorização da CONTRATANTE. 

8.2 Será permitida a subcontratação de veículos pesados, guinchos, muncks, 

guindastes e equipamentos similares. 

8.3 Para o pleno atendimento dos prazos estabelecidos em 1. TEMPOS DE 

ATENDIMENTO – ANEXO B – MEMORIAL DESCRITIVO, seus subitens e prazos 

estabelecidos em TABELA 1 e TABELA 2, (dados de tempo de execução obtidos dos 

históricos dos contratos anteriores), tratando-se da manutenção de serviços essenciais 

à população, a opção do CONTRATADO em subcontratar veículos pesados, guinchos, 

muncks, guindastes e equipamentos similares não o exime do rigoroso e restrito 

cumprimento de prazos de execução estabelecidos neste edital.  

8.4 Sob responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, é permitida a subcontratação de 

serviços terceirizados de atividades não afins, exemplo, de construção civil, vigilância 

patrimonial e transporte de funcionários eventualmente quando necessário.  

8.5 Por medidas de segurança, agilidade e eficiência na prestação dos serviços 

essenciais à população, não é permitida a subcontratação de equipes de manutenção e 

pessoal técnico.  

8.6 Estes obrigatoriamente devem pertencer ao quadro funcional da CONTRATADA e 

estarem comprovadamente treinados e habilitados para atuarem nas manutenções. 

8.7 Os técnicos das equipes de manutenção, todos pertencentes ao quadro funcional 

da CONTRATADA devem estar treinados e qualificados para atendimento das normas 

NR35, NR10, NR11 e NR12 comprovado por apresentação de simples declaração no 

ato de assinatura do contrato 
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8.8 Todas as documentações de registro trabalhista dos funcionários, recibos de 

recolhimento de tributos, treinamentos, recibos de EPI´s, exames médicos, cursos, 

atualizações e documentação pertinente (atualizadas e válidas) será apresentada 

como pré-requisito para a confirmação, autorização e liberação dos pagamentos das 

medições dos serviços executados.  

9. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATANTE 

9.1 A CONTRATANTE fornecerá, no local de manutenção do poço, os seguintes 

materiais e suporte técnico: 

 Peças para adaptação conjunto moto bomba – edutor; 

 Tubo de nível e luvas, diam. ¾” parede grossa, galvanizado;  

 Curvas e luvas do cavalete e tubo edutor; 

 Tubos edutores;  

 Cabos elétricos;  

 Válvulas de retenção e registros dos cavaletes; 

 Cabo para sensor de nível; 

 Eletrodo para sensor de nível; 

9.2 A CONTRATANTE fornecerá, no local das manutenções suporte técnico e logístico 

para andamento da manutenção: 

 Transporte e descarregamento do conjunto moto-bomba reserva até o local de 

manutenção; 

 Carregamento e transporte do conjunto moto-bomba substituída; 

 Transporte e descarregamento de carretéis (bobinas) de cabos elétricos quando 

necessária a substituição ou novos poços; 

 Desenergização elétrica do conjunto moto-bomba dos painéis do 

CONTRATANTE; 

 Acompanhamento de Técnico Responsável do Setor de Tratamento para 

liberação da água para reservação, distribuição e consumo;  

9.3 Permitir livre acesso ao pessoal da CONTRATADA para executar os trabalhos, 

facilitar a entrada e a instalação dos equipamentos. 

9.4 As alterações no cavalete, na cabeça do poço ou linha de descarga, 

eventualmente apontadas e recomendadas pela CONTRATADA, serão previamente 

analisadas e verificada a necessidade de implantação. 

10. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

10.1 A CONTRATADA efetuará os procedimentos de manutenção preventiva e 

corretiva dos poços tubulares profundos do abastecimento de água, de acordo com o 

Memorial Descritivo, Termo de Referência e conforme demais Anexos. 

10.2 Na gestão de contratos de prestação de serviços anteriores existem registros de 

parada simultânea de até 2 (dois) poços no mesmo dia e horas seguintes.  

10.3 Tratando-se de serviços essenciais à população, caso ocorra a parada simultânea 

de 2 (dois) ou mais poços fica a CONTRATADA responsável por providenciar, nos 
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prazos estabelecidos, equipes, recursos e equipamentos para atendimento simultâneo 

de manutenção corretiva. 

10.4 As manutenções serão realizadas em todos os poços sob tutela e administração 

do CONTRATANTE, todos localizados no município de São Carlos e nos distritos de 

Água Vermelha e Santa Eudóxia. 

10.5 A CONTRATADA fornecerá toda a mão de obra, pessoal qualificado e treinado, 

materiais, equipamentos e ferramental necessário à perfeita e ininterrupta execução 

dos serviços contratados, durante a execução contratual; 

10.6 Nos termos deste edital, a empresa CONTRATADA será responsável pelos 

encargos trabalhistas, alimentações, alojamentos, deslocamentos, pernoites do 

pessoal, horas extras e guarda dos patrimônios até a finalização dos serviços. 

10.7 A mão de obra especializada deve ser qualificada e capacitada a entregar os 

serviços contratados, tecnicamente corretos com excelência na execução e no 

acabamento. 

10.8 Nos locais onde não haver vigilância terceirizada da CONTRATANTE é de 

responsabilidade da CONTRATADA a vigilância e guarda dos patrimônios da localidade; 

10.9 Todos os funcionários da contratada alocados nas unidades serão informados, 

quando da sua admissão, quanto aos cuidados e zelo no que disser respeito à higiene 

e à conservação do bem público. 

10.10 Fica a CONTRATADA responsável em fornecer os números das documentações 

(Crachá, CPF, RG, registro na empresa) dos funcionários que fizerem as manutenções 

para as devidas anotações em ANEXO – E - PLANILHA MODELO MANUTENÇÕES 

CORRETIVAS especificada pelo CONTRATANTE.  

10.11 Fica a CONTRATADA responsável em fornecer os números de telefones, 

celulares e e-mails de contato dos responsáveis pela prestação dos serviços, visando a 

necessidade do CONTRATANTE entrar em contato em qualquer dia da semana ou 

horário. 

10.12 Após o contato do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá respeitar o tempo de 

atendimento conforme porte do poço - descrições em TABELA 1 e TABELA 2 do 

Memorial Descritivo.  

10.13 Caso se torne difícil, demorado o contato ou a localização dos representantes 

da CONTRATADA, a mesma deverá cumprir o mesmo prazo do porte do poço, sendo 

que o horário de parada considerado será aquele obtido por relatórios do sistema de 

telemetria, através reclamações do canal de atendimento (08000) ou demais 

documentos que comprovem a parada de bombeamento. 

10.14 É de responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer dano de ordem moral, 

físico e/ou material provocado por seus funcionários ao patrimônio destas unidades 

e/ou a terceiros, devendo inclusive responder civil e/ou criminalmente por estes. 

11. DO INÍCIO E DURAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 O início oficial da execução contratual somente será contado a partir da data de 

assinatura da Ordem de Serviço – documento autorizativo. 

12. APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO 

12.1 Conforme ANEXO - F - APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO deste Termo de 

Referência, as atividades no canteiro de obras devem ser precedidas de uma APR, 
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onde serão identificados os riscos e as medidas de controle da mesma, devendo todo 

o pessoal envolvido assinar o documento, para só após iniciar as atividades. 

13. DA GESTÃO RISCOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

13.1 A CONTRATADA, durante toda a execução contratual obrigatoriamente observará 

e atenderá todo o disposto na RESOLUÇÃO SAAE Nº 001 DE 23 DE ABRIL DE 2018 

que regulamenta a Gestão de Segurança e Medicina do Trabalho para Empresas 

Prestadoras de Serviços disponível para prévia consulta em: 

https://www.saaesaocarlos.com.br/inv/resolucao001-2018.pdf 

13.2 Não será permitida em hipótese alguma a atuação de funcionários da 

CONTRATADA, dentro do canteiro de obras sem os EPI´s obrigatórios para a atividade 

especificada neste Termo de Referência. 

13.3 A CONTRATANTE permitirá, onde houver, livre acesso aos locais adequados para 

vestiário, sanitário e bebedouro atendendo às exigências do Código Sanitário e as 

NR´s 18 e 24 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. 

13.4 Não há instalações sanitárias e vestiários em todas as localidades especificadas 

na TABELA 3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS.   

13.5 Sendo necessária a adequação de instalações sanitárias e vestiários provisórios é 

de responsabilidade da CONTRATADA providenciá-los. 

13.6 As equipes de manutenção em campo, quando das manutenções, devem ser 

acompanhadas por Técnico de Segurança do Trabalho da CONTRATADA.  

13.7 As atividades de manutenção também serão fiscalizadas pelo Técnico de 

Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, o qual, pautando-se na RESOLUÇÃO SAAE 

Nº 001 DE 23 DE ABRIL DE 2018, tem autoridade e autonomia para notificar a 

CONTRATADA e suspender as atividades de manutenção caso seja verificada ausência 

de EPI´s, irregularidades, não conformidades ou risco à saúde e segurança dos 

trabalhadores. 

14. SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

14.1 Situações não previstas ou especificadas neste Termo de Referência serão 

tratadas pontualmente e solucionadas pautando-se na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e 

exclusivamente no interesse público do munícipio. 

14.2 Não serão aceitas adaptações, substituições de serviços ou especificações fora 

do escopo estabelecido neste Termo de Referencia e nas propostas, salvo justificativa, 

expressa e posterior autorização do CONTRATANTE. 

14.3 Posteriormente à disputa e declarado o vencedor de certame, não serão aceitas 

mudanças, alterações, adaptações, transferências de responsabilidades ou 

especificações fora do escopo estabelecido neste Termo de Referência, salvo 

justificativa, eventual e posterior autorização do CONTRATANTE. 

14.4 Não é permitida a formação de consórcios para a prestação dos serviços 

descritos neste Edital. 

https://www.saaesaocarlos.com.br/inv/resolucao001-2018.pdf
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ANEXO - B 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

1.1 Os serviços contratados serão executados seguindo os tempos de atendimento 

estabelecidos e respeitando o porte de cada um dos Centros de Produção, Reservação 

e Distribuição da CONTRATANTE com o seguinte critério geral: 

1.1.1 Início das operações de manutenção corretiva em até 6 (seis) horas para poços 

de pequeno porte, conforme TABELA 2. 

1.1.2 Início das operações de manutenção corretiva em até 8 (oito) horas para poços 

de médio e grande porte,  conforme TABELA 1. 

1.2 O cumprimento do tempo estimado de substituição para os poços, especificado 

conforme TABELAS 1 e 2.  

1.3 A CONTRATADA será comunicada da falha, se mobilizará, chegará no local da 

manutenções e brevemente iniciará os trabalhos.  

1.4 Os atrasos serão computados e somados juntamente com o tempo de 

atendimento, dependendo do porte poço, o qual estará descrito em relatórios técnicos 

elaborados pelo CONTRATANTE. 

1.5 A CONTRATADA fica antecipadamente ciente de que, o abastecimento do 

munícipio é diretamente influenciado pelas seguintes variáveis: 

 Dia da Semana; 

 Feriados e datas festivas; 

 Temperatura  

 Variações bruscas do clima; 

 Consumo variável; 

 Área - População atendida; 

1.6 Considerando portanto as variáveis acima listadas, nas manutenções consideradas 

de emergência, será solicitado a CONTRATADA trabalho em escala de revezamento 

com pelo menos 2 (duas) equipes, com a mesma quantidade de funcionários, em 

regime permanente de 24 (vinte e quatro) horas/dia ininterruptas, até a conclusão da 

manutenção, retomada do bombeamento e normalização do abastecimento.  

1.7 Visando a retomada do abastecimento de água no menor tempo possível a 

situação acima descrita será analisada e comunicada ao CONTRATADO.  

1.8 Quando as manutenções forem realizadas somente no período diurno, com 

interrupção dos serviços no período noturno e, retomada no dia seguinte, a 

CONTRATADA providenciará ao menos 1 (um) responsável, devidamente treinado, 

para permanecer no local e zelar pelo patrimônio e pela segurança dos objetos ali 

deixados como moto-bomba, motores, geradores, cabos elétricos, painéis, 

equipamentos, guincho e veículos.  

1.9 Caso haja necessidade de filmagem de algum dos poços, a CONTRATADA 

acompanhará os serviços e realizará análises paralelamente das condições dos poços, 

emitindo relatórios conclusivos ao CONTRATANTE. 
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2. DA NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Quando a CONTRATADA interromper os serviços de manutenção por problemas de 

equipamentos, ferramentas, falta de profissionais ou problemas técnicos de qualquer 

natureza que obrigue a interrupção do prosseguimento dos serviços, o seu 

restabelecimento deverá ser o mais breve possível.  

2.2 Os atrasos serão computados e somados juntamente com o tempo estabelecido 

de atendimento de 6 (seis) ou 8 (oito) horas dependendo do poço, o qual estará 

descrito em relatórios técnicos elaborados pelo CONTRATANTE.  

2.3 O tempos de atendimento/substituição estimados foram obtidos dos históricos de 

execução contratual anterior. 

 2.4 Lista dos poços de médio e grande porte: tempo estimado da substituição, em 

horas, conforme histórico registrado em contratos, das substituições e manutenções 

anteriores. 

TABELA 1 

POÇOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (POTÊNCIA IGUAL OU MAIOR À 

150HP) 

ANTENDIMENTO E INÍCIO DA OPERAÇÃO DE SUSBTITUIÇÃO / 

MANUTENÇÃO:  

EM ATÉ 8 (OITO) HORAS 

Item Localidade Tempo Estimado Substituição (horas) 

1 Rui Barbosa* 48 * Recém-construído – tempo estimado 

2 Santa Felícia 48 

3 Boa Vista 30 

4 Jockey Club II 30 

5 
Jardim do 

Bosque 
48 

6 Santa Felicidade 48 

7 São Carlos III 24 

8 Nova Estância 48 

9 Vila Nery 48 

10 Terra Nova 30 

11 Parque Faber II 30 

12 Parque Faber III 48 

13 
Village Damha 

III 
24 

14 Antenor Garcia 24 

15 Damha Capela 24 

16 
Eduardo 

Abdelnur 
24 
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2.5 Lista dos poços de pequeno porte: tempo estimado em horas conforme histórico 

registrado em contratos, das substituições e manutenções anteriores. 

TABELA 2 

POÇOS DE PEQUENO PORTE (POTÊNCIA MENOR QUE 150HP) 

ANTENDIMENTO E INÍCIO DA OPERAÇÃO DE SUSBTITUIÇÃO / 

MANUTENÇÃO:  
 

EM ATÉ 6 (SEIS) HORAS 
 

Item Localidade Tempo Estimado Substituição (horas) 

17 Distrito Água Vermelha I 15 

18 Distrito Água Vermelha II 24 

19 
Portal do Vale (Distrito 

Água Vermelha) 
12 

20 Distrito Santa Eudóxia 15 

21 Maria Stella Fagá 24 

22 Parque Fehr 24 

23 Jockey Club I 15 

24 Parque Faber I 15 

25 ETA CEAT 36 

26 CDHU 24 

27 Antônio F. dos Santos 15 

28 Vila Alpes 36 

29 Tutóia do Vale 15 

30 Douradinho 24 

31 Cidade Aracy 24 

32 Jardim Embaré 24 

33 Cruzeiro do Sul 24 

34 Azulville 24 

35 
Parque Técnológico 

Damha 
24 

36 Bosque São Carlos 15 

37 Tramer 18 

 

2.6 Os poços e infraestruturas que o CONTRATANTE adquirir, construir, incorporar, 

integrar ou reformar, dentro do período da execução contratual, fica a CONTRATADA 

responsável em efetuar as devidas manutenções nestes novos locais.  

2.7 No ato de assinatura do contrato, para as execuções das manutenções corretivas 

e preventivas, a CONTRATADA atestará ser proprietária de equipamentos de içamento, 

muncks e guindastes próprios, bem como demais equipamentos,  

2.8 No ato de assinatura do contrato será apresentado o Termo de Compromisso ou 

Contrato com Locadora de veículos pesados e Serviços Terceirizados contendo os 

dados técnicos dos equipamentos. 

2.9 No ato de assinatura do contrato, para as execuções das manutenções corretivas 

e preventivas, a CONTRATADA apresentará simples relação detalhada de 

equipamentos, ferramentas e profissionais para execução dos serviços conforme 

relação abaixo:  
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2.10 Caminhão pesado com guincho articulável com cabine para proteção do operador 

com capacidade mínima de 35 (trinta e cinco) toneladas métricas, com no mínimo 30 

(trinta) metros de lança hidráulica;  

2.11 Caminhão pesado com guincho/guindaste articulável com sensor de peso, 

(balança) na lança de içamento  - "Jib lança" com 20 (vinte) metros ou maior;  

2.12 Máquinas de solda e consumíveis apropriados para todas as soldagens 

necessárias nas manutenções preventivas e corretivas. 

2.13 Maçarico, Lixadeira, esmerilhadeiras, Chave Grifo, Chaves tipo estrela para 

parafusos sextavados nos padrões polegadas e milímetros. Alicates (corte, universal, 

bico), jogo completo de chaves de fendas, martelos, marretas, limas, lixas, escovas e 

demais equipamentos de uso geral.  

2.14 Veda rosca líquido, fitas isolantes, fitas auto fusão e massa isolante.  

2.15 Chaves de correntes para tubulação de 2’ a 10’ polegadas de diâmetro.  

2.16 Carretéis com rolamentos e suportes para bobinamento, proteção e acomodação 

dos cabos elétricos de alimentação e nível durante as manutenções.  

2.17 Suporte e abraçadeiras variadas para tubos de 2’ até 10’ (considerar medidas de 

diâmetros fracionados) para içamento dos edutores.  

2.18 Alicate hidráulico com capacidade de 12 (doze) toneladas para prensagem de 

terminais elétricos em cabos de cobre de 10 a 400 mm².  

2.19 Terminais e conectores para emenda dos cabos de alimentação de 10 a 400 

mm².  

2.20 Medidor de níveis estático e dinâmico com indicador sonoro e profissionais 

capacitados, qualificados, habilitados, autorizados e identificados para executar as 

manutenções preventivas e corretivas em painéis energizados conforme determina a 

norma NR-10.  

2.21 Multímetros para medição de corrente e tensão, amperímetros que atendam a 

NR-10. 

2.22 Megôhmetros para medição de isolação elétrica que atendam a NR-10 e 

especificações dos cabos elétricos - conjuntos moto-bomba. 

2.23 Equipamento de iluminação auxiliar (pedestal e gerador) para serviços noturnos 

com segurança.  

2.24 Caso ocorra a parada de um poço, no período em que quando a CONTRATADA já 

estiver realizando serviços de manutenção de outro poço, ficará de sua inteira 

responsabilidade providenciar todos os equipamentos, ferramental, profissionais e 

guinchos extras para realizar as manutenções simultaneamente, respeitando o tempo 

de atendimento, dependendo do porte do poço, constante nas TABELAS 1 e 2. 

3. MANUTENÇÕES CORRETIVAS EM POÇOS COM BOMBAS SUBMERSAS 

3.1 Tratando-se de serviços essenciais à população do Município, a CONTRATADA é 

responsável por providenciar todos os recursos necessários e iniciar as atividades 

logísticas de deslocamento no menor tempo possível.  

3.2 As manutenções em bombas submersas consistem na substituição destas, 

compreendendo a retirada e posterior reinstalação dos tubos edutores, luvas, 
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cabeamentos, bombeadores e demais componentes, que fazem parte do sistema, 

restabelecendo a produção nominal do poço. 

3.3 Risco inerente, inseparável e conhecido dos procedimentos de manutenção de 

poços profundos pode ocorrer, na retirada ou instalação, a perda provisória dos tubos 

edutores, cabos elétricos e conjunto moto-bomba submersa, caídos no fundo do poço.  

3.4 É de responsabilidade da CONTRATADA todos os serviços que envolvam a 

recuperação dos equipamentos e a retomada do bombeamento de água sem ônus 

adicional à CONTRATANTE. 

3.5 Para registro do histórico do poço e futura tomada de decisão, a CONTRATADA 

apresentará relatório técnico circunstanciado, com fotos e filmagens, sobre o ocorrido. 

3.6 Conforme descrito no item 3. CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO, sub item 

3.5 e também no item 7. DAS GARANTIAS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

EXECUTADOS e seus subitens, do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, fica a 

CONTRATADA responsável por reparar, repor e instalar os itens danificados e/ou 

permanentemente perdidos, mantendo as características técnicas e rendimentos 

anteriores.  

3.7 O registro de dados de manutenção corretiva, preenchimento da PLANILHA DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA – ANEXO - E e entrega dos relatórios estão 

obrigatoriamente vinculados às medições dos serviços executados e liberação dos 

pagamentos. 

4. MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM POÇOS COM BOMBAS SUBMERSAS 

4.1 A CONTRATADA executará mensalmente a manutenção preventiva em todos os 

poços listados na TABELA 3 e aqueles construídos, incorporados, reformados, 

redimensionados ou adquiridos pelo CONTRATATANTE dentro do prazo contratual. 

4.2 As manutenções preventivas comtemplarão o monitoramento mensal, a 

verificação de dados e a apresentação de relatórios mensais encadernados e em 

arquivos digitais para conhecimento e tomada de decisão da CONTRATANTE.  

4.3 Os dados a serem monitorados e verificados mensalmente são: 

4.3.1 Folha 1:  

 Gráfico Nível Dinâmico x Meses; 

 Gráfico Vazão x Meses; 

4.3.2 Folha 2: 

 Dados de Monitoramento conforme planilha modelo DADOS DE 

MONITORAMENTO – MANUTENÇÕES PREVENTIVAS – ANEXO - D. 

 

4.4 O registro de dados de manutenção preventiva e entrega dos relatórios mensais 

estão obrigatoriamente vinculados a liberação dos pagamentos dos serviços 

executados.  

4.4.1 Caso julgue necessário o CONTRATANTE solicitará antecipadamente ao 

CONTRATADO, medição de nível de teor de areia por períodos de 12 (doze) à 48 

(quarenta e oito) horas com emissão de relatório e parecer técnico. 

4.5 MANUTENÇÕES E PROCEDIMENTOS 

4.5.1 TUBOS EDUTORES - Nas atividades de remoção e instalação dos tubos 

edutores, estes deverão ter proteção e acomodação em tocos de madeira (pau de 
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carga) ou sobre mantas emborrachadas próprias de forma a não ter contato direto 

com o solo, conservar, não danificar ou sujar suas roscas.  

4.5.2 Os Tubos Edutores serão analisados buscando-se necessidade de substituição 

devido a empenamentos, corrosões ou outras avarias que possam comprometer a 

segurança ou o funcionamento do poço futuramente.  

4.5.3 Nas atividades de remoção e instalação, montagem e desmontagem da coluna 

edutora, buscando a simplificação e rapidez nas manutenções, as roscas dos tubos 

edutores serão manualmente ou mecanicamente limpas, escovadas e lubrificadas com 

produtos próprios para água potável (atóxicos).  

4.5.4 Nas roscas dos tubos edutores será utilizado vedante líquido ou anéis “oring”, 

evitando vazamentos e corrosões.  

4.5.5 Considerando a possibilidade de possíveis corrosões e enfraquecimentos das 

roscas, quando necessário as conexões da tubulação edutora serão reforçadas com 

segmento de ferro chato tipo "bacalhau" e solda, dispostos a 120º (3 peças) ou a 

180º, (2 peças) propiciando confiabilidade e resistência das conexões. 

4.5.6 Considerando a celeridade para a conclusão das manutenções, em se tratando 

de serviços essenciais de abastecimento à população, eventualmente poderá ser 

avaliado e solicitado pela CONTRATANTE á CONTRATADA a remoção / instalação de 

dois em dois ou mais tubos conectados, a cada içamento / abaixamento de tubulação, 

avaliando-se e respeitando-se os limites das tubulações, de segurança e operacionais 

dos guindastes - máquinas pesadas. 

4.5.7 CABEAMENTOS ELÉTRICOS: O CONTRATADO fornecerá carretéis adequados 

para acomodação e proteção dos cabos elétricos da bomba do poço submerso em 

manutenção, adequadamente dimensionados para os cabos especificados em TABELA 

3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS EM MANUTENÇÃO. 

4.5.8 Nas manutenções corretivas os cabos elétricos serão enrolados individualmente 

em carreteis (bobinas) giratórias, com cavaletes de eixo rolamentado, por medidas de 

segurança, ancorados por cabos de aço, mantendo assim boas condições de uso e 

reuso do cabeamento, afastando a possibilidade de perfurações, rompimentos, 

raspagens ou torções.  

4.5.9 Nas manutenções corretivas, tanto na retirada quanto na instalação, os cabos 

elétricos serão direcionados verticalmente e individualmente para os respectivos 

carretéis, por suporte - trave suspensa, com roldanas em material macio, fixado na 

tubulação metálica da boca do poço evitando, na borda do tubo 

sanitário/revestimento, amassar, morder, marcar, riscar, raspar, furar ou cortar a 

isolação dos cabos elétricos durante a remoção ou instalação dos edutores - cabos.  

4.5.10 Os cabos elétricos serão presos em toda a extensão da coluna edutora com 

fita metálica inox, com alicate do tipo fusimec para fita inox ou máquina de cintar e 

cortar, protegidos por segmento de mangueira cristal, evitando amassar, morder, 

marcar, riscar, raspar, furar ou cortar a isolação dos cabos elétricos durante a 

remoção ou instalação da tubulação edutora.  

4.5.11 A CONTRATADA será responsável por todas as emendas necessárias nos 

serviços de manutenção corretiva.  

4.5.12 Serão emendados com alicate de prensagem de terminais elétricos com 

pressão de no mínimo 12 (doze) toneladas e isolados com massa isolante, fita auto 

fusão e fita isolante, obrigatoriamente nesta ordem, conforme orientação dos 

fabricantes dos equipamentos, de forma que a água não penetre em hipótese alguma 

na parte condutiva do cabo elétrico.  
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4.5.13 Antes do início da descida do conjunto motobomba os técnicos da 

CONTRATADA realizarão testes de isolação com “megômetros”, tanto nos cabos 

elétricos quanto nos conjuntos moto-bomba submersos e anotarão em relatório 

técnico de manutenção conforme ANEXO - E PLANILHA MODELO MANUTENÇÕES 

CORRETIVAS. 

4.5.14 Após a finalização da instalação do conjunto motobomba submersa a 

CONTRATADA realizará medições de isolação nos cabos com “megômetros” a partir da 

saída do painel de acionamento e anotará em relatório técnico de manutenção 

conforme ANEXO - E PLANILHA MODELO MANUTENÇÕES CORRETIVAS. 

5. CONJUNTO MOTO-BOMBA COM DEFEITO OU QUEIMA  

5.1 Será retirado e acomodado horizontalmente em local plano e limpo, afastado do 

solo (> 10 cm), evitando trinca/quebra da cabeça da bomba entre o motor e o 

bombeador (parte dos rotores) e acessível ao CONTRATANTE para posterior remoção e 

transporte para reparos.  

6. CONJUNTO MOTO-BOMBA NOVOS E REFORMADOS 

6.1 Buscando a facilidade na montagem, desmontagem da coluna edutora, a conexão 

dos edutores aos bombeadores, todas as roscas serão limpas com escova de aço, 

lubrificadas com produto atóxico, vedante líquido e anéis “óring”.  

7. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CAVALETE  

7.1 Será feito o alinhamento adequado, regulagem de registro e demais acertos de 

vazão do poço, de forma a manter o nível dinâmico em níveis aceitáveis para o 

perfeito funcionamento do conjunto moto-bomba submersa.  

7.2 Depois de finalizada as tarefas de manutenção, nenhum tipo ou quantidade de 

vazamento de água no cavalete do poço é permitido.  

8. FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO DO POÇO 

8.1 Após a inicialização e retomada do bombeamento de água, os técnicos da 

CONTRATADA acompanharão os testes de descarga do poço e a realização as análises 

de água por técnicos do CONTRATANTE. 

8.2 O técnico da CONTRATANTE, responsável pela análise da qualidade da água e o 

Geólogo responsável da CONTRATADA (quando for o caso)  autorizarão a liberação da 

água produzida para bombeamento, reservação e distribuição. 

8.3 Os técnicos da CONTRATADA e da CONTRATANTE somente deixarão o local das 

manutenções após assistir a operação de bombeamento durante 1 (uma) hora, 

observando o funcionamento do poço. 

9. RELATÓRIO TÉCNICO DE MANUTENÇÕES 

9.1 Após cada conclusão de manutenção preventiva ou corretiva, em até 30 (trinta) 

dias corridos, será elaborado, emitido e enviado pelo CONTRATADO, ao Gestor do 

Contrato, 1 (uma) cópia encadernada e 1 (uma) cópia em mídia digital do relatório 

dos serviços executados, contendo as informações das condições do poço, tanto da 

parte geológica quanto da parte elétrica, verificando a necessidade de algum tipo de 

intervenção ou utilização de outros métodos como, por exemplo, filmagem, limpeza, 

condição dos filtros, manutenções em painéis elétricos ou outros procedimentos. O 

relatório será analisado e assinado pelos técnicos da CONTRATADA. 

10. MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 
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10.1 É de responsabilidade da CONTRATADA analisar antecipadamente à mobilização 

de pessoal e equipamentos para manutenção, isolar as áreas onde serão realizadas as 

manutenções e organizar-se de forma a manter a segurança de seus técnicos, o 

acesso e segurança dos técnicos da CONTRATANTE, terceirizados ou pedestres. 

10.2 Salvo alguma exceção não prevista ou descrita neste Memorial Descritivo, as 

mobilizações e organização dos canteiros de obras não devem invadir calçadas 

dificultar a movimentação de pedestres. 

10.3 O CONTRATANTE informa que não há disponibilidade de tensões 220V para 

alimentação de equipamentos do tipo, soldas elétricas, elevadores, esmerilhadoras, 

furadeiras e equipamentos similares em todas as localidades especificadas em TABELA 

3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS. 

10.4 Nesses casos, no ato de mobilização a CONTRATADA providenciará 
antecipadamente geradores a gasolina ou transformadores de tensão, 380V  220V 

ou 440V  220V adequados à demanda de potência dos equipamentos e ferramentas 

elétricas. 

10.5 Na fase de organização do canteiro de manutenção, a CONTRATANTE 

disponibilizará técnicos para a conexão dos transformadores de tensão (380V  220V 

ou 440V  220V) aos painéis elétricos.  

11. DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS 

11.1 É de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de restos ou sobras de 

materiais provenientes das manutenções e limpeza das áreas, de forma a manter a 

área acessível, limpa e organizada. 
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ANEXO - C 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

PROCESSO n° 2668/2020 

 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SÃO CARLOS 

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 1500 – VILA LUTHFALLA - SÃO CARLOS SP.  

CEP 13570-380 

Pregão Presencial ___________ 

Processo Licitatório n° 2668/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, nos poços tubulares profundos, mão de obra, 

ferramental e equipamentos, tudo em conformidade com os ANEXOS e especificações 

contidas no Edital de Licitação – Processo SAAE nº 2668/2020. 

Atestamos que o Sr.____________, inscrito no CPF nº ____________, portador do 

RG nº _________, representante da empresa ________________, visitou e tomou 

conhecimento dos locais de execução dos serviços a serem contratados. 

Nesta oportunidade, junto aos técnicos da CONTRATANTE, esclareceu todas as dúvidas 

do objeto do Edital e seus Anexos, tendo ciência de todas as condições e eventuais 

dificuldades técnicas e logísticas para sua perfeita realização, bem como que não 

constatou erros, omissões, falhas ou discrepâncias com relação às peças que 

compõem este edital. 

 

São Carlos, _____ de _________ de 2020. 

SAAE SÃO CARLOS 

Gerência Manutenção e Operação 

(carimbo e assinatura) 
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ANEXO - D 

PLANILHA MODELO DADOS DE MONITORAMENTO  

MANUTENÇÕES PREVENTIVAS 

 

DADOS DE MONITORAMENTO 

Nome do Poço - Localidade Coordenadas  Cota (m) 

Equipamento Nº de 

Estágios 

Pot. 

(Hp) 

Corrente 

(A) 

Tensão(V) Cabo 

Elétrico 

(mm²) 

Data de 

Instalação 

Tubo Edutor Ø  Rosca Tipo Profundidade do 

Crivo (m) 

Nível Estático (m) Nível 

Dinâmico 

(m) 

Vazão 

(m³/h) 

Mês Referencia Data das Leituras Nº de Partidas  

 

Ant. 

____Atual_____Tot

al____ 

Horímetro  

 

Ant. 

____AtuaL_____Total___

_ 

Meses 

Nível 

Estático 

(m) 

Nível 

Dinâmico 

(m) 

Vazã

o 

(m³/

h) 

Corrente Elétrica (A) Tensão Elétrica (V) 

Fase R 
Fase 

S 

Fase 

T 
RxS RxT SxT 

dez/2020          

jan/2022          

fev/2021          

mar/2021          

abr/2021          

          

          

          

          

          

OBSERVAÇÕES 

Nome: 

Assinatura: 
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ANEXO E 

PLANILHA MODELO MANUTENÇÕES CORRETIVAS 

 
PLANILHA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Nome do Poço (Localidade)  

Dia / hora Comunicado 

___/___/____ 
Dia / hora 

Início 

Manutenção 

____/___/____ Dia / hora, 

Término 

Manutenção 

____/___/____ 

____:_____ ____:_____ ____:_____ 

Guincho - Guindaste   Marca  Modelo  
Capacidade 

(ton.) 
 

Ferramentas e equipamentos  
Faltou 

Ferram/Equip. 
 Quais?  

FUNCIONÁRIOS QUALIFICADOS 

Nome:  RG  Matrícula nº   

Nome:  RG  Matrícula nº   

Nome:  RG  Matrícula nº   

Nome:  RG  Matrícula nº   

ANÁLISES DA MANUTENÇÃO 

Substituição Edutores  Quantidade  Pol.  Causa  

Equipamento 
Profundidade 

Poço (m) 

Profundidade 

Bomba (m) 

Vazão 

(m³) 

Nível 

Dinâmico (m) 
Nível estático (m) Diâmetro Poço (pol.) 

Marca Modelo       

  

Qtd. Retirada Edutor  Tempo ____:____ 
Qtd. Total 

Edutor 
 Edutor com Luva  

Descarga Poço  Tempo ____:____ 
Análise 

SAAE 
 

Liberação 

CONTRATADA 
 

Tensão (V) 

R  

Corrente (A) 

R  

S  S  

T  T  

Isolação cabeamento elétrico (MΩ) Antes Depois Isolação Conjunto moto – bomba (MΩ) Antes Depois 

ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES DIVERSAS 

 

 

Nome: 

Assinatura: 
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ANEXO – F 

APR – AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCO 
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TABELA 3 – DADOS TÉCNICOS DOS POÇOS. 

 

 

 
PROFUND. PROFUND. VAZÃO Substituição NÌVEL NÌVEL DIAMETRO TUBO MATERIAL

MARCA MODELO POÇO (M) BOMBA (M) M3/H estimada (hs) estatico dinamico POÇO EDUTOR EDUTOR

Água Vermelha I Leão R 10i-12 / 8CV 84 73,21 14 15 58 62 6” até 84m 2” BSP Galvanizado

Água Vermelha II Leão S 30-15 / 30CV 251,28 243,59 21,7 20 211,7 213,58 6” até 251,28m 3” FJ Galvanizado

Antônio F. Santos Leão R 25-08 / 15CV 158 90,29 20,5 15 73,93 80,71 9.1/2” até 90m 4” BSP Galv./Soldado

Azulville Grundfos SP 95-9 / 85CV 272,08 138,09 100 24 81,03 124,97 12” até 157,89m 6” FJ Galvanizado

Boa Vista Grundfos SP160-7 / 180CV 340 203,69 206,64 30 134,62 183,51 10” até 225,84m 6” FJ Galvanizado

Bosque São Carlos Ebara BHS 512-18 / 30CV 252 164,21 22 15 145,13 159,12 8” até 190m 2.1/2” BSP Galv./Soldado

CDHU Ebara BHS 813-07 / 90CV 277 158,54 120 24 93,83 113,94 10” até 223,96m 4” FJ Galvanizado

CEAT Leão S 45-18 / 65CV 397 284,18 40 36 142,22 279,02 14” até 286,99m 6” NPT/4"FJ Galv./Soldado

Cidade Aracy Leão S80-11 / 100CV 389,97 161,83 110 24 106,02 122,23 14” até 240,64m 4” FJ Galvanizado

Antenor Garcia Ebara BHS 813-10 / 125CV 414,41 238,84 92,16 48 183,91 214,47 12.3/4” até 250,90m 8” FJ Galvanizado

Cruzeiro do Sul Ebara BHS 1010-08 / 140CV 286 168,89 94 24 121,77 165,37 13.3/8” até 180,35m 7” Butress Aço preto

Douradinho Leão S 80-11 / 100CV 277,41 189,28 103,68 24 154,7 170,41 8” até 198m 4” FJ Galvanizado

Damha Capela Ebara BHS 8150-08  120CV 309,22 154,66 168,84 48 166,38 140,58 10"até 215,03m 6" FJ Galvanizado

Eduardo Abdelnur Ebara BHS 8150-06 / 145CV 380,26 189,75 120 48 94,12 126,1 12" até 300m 6" NPT Galvanizado

Embaré Leão S 70-10 / 75CV 284 205,53 50 24 159,92 187,02 8” até 284m 4” FJ Galvanizado

Jardim do Bosque Ebara BHS 12270-04 / 250CV 323,06 197,58 250 48 147,15 182,18 12.3/4” até 323,06m 6” FJ Galvanizado

Jockey Club I Ebara 12Estágios / 40HP 227,5 183 32,5 15 128 166 8” até 227,50m 4” NPT Galvanizado

Jockey Club II Ebara BHS 1012-08 / 200CV 349,63 203,33 200 30 145,55 158,03 13.3/8” até 242,23m 7” Butress Aço preto

Maria Stela Fagá Ebara BHS 813-09 380 215,77 108 24 152,72 176,82 10” até 257,86m 7” Butress Aço preto

Nova Estância Ebara BHS 1015-08 / 300CV 477 256,13 200 48 169,75 214,71 13.3/8” até 270,80m 8” FJ Galv./Soldado

Parque Faber I Leão R 10-17 / 18CV 208 164,97 20,66 15 102,02 158,1 6” até 208m 3” BSP / NPT Galv./Soldado

Parque Faber II Ebara BHS 8190-09 / 200CV 411,21 219,63 173,23 30 140,71 195,05 13.3/8” até 274,07m 8” FJ Galvanizado

Parque Faber III Ebara BHS 12240-06 / 360CV 445 301,12 276,72 48 184,84 276,72 14” até 352,98m 8” FJ Galvanizado

Parque Fehr Leão S 85-08 / 100CV 270 185,36 60,13 24 148,47 169,49 8” até 192,75m 4” FJ Galvanizado

Pq. Tecnol. Damha Ebara BHS 813-09 115CV 350 203,39 120 24 148,19 164,68 10” até 210m 6” FJ Galvanizado

Portal do Vale Leão R 10-6 / 6CV 37 32,7 14 10 7,25 9,55 6" até 37m 2" BSP PVC

Rui Barbosa Ebara BHS 10340-06R4° /  280CV 382,72 235,45 320 48 149,04 178,2 14.3/8" até 382,72 9.5/8" FJ Galvanizado

Santa Eudóxia Leão R 25i - 11 / 20CV 200 109,17 29,38 15 88,32 87,97 8.5/8” até 200m 3” FJ Galvanizado

Santa Felícia Ebara BHS 12210-06 / 325CV 465 265,27 200,88 48 195,27 244,78 13.3/8” até 271,31m 8” FJ Galvanizado

Santa Felicidade Ebara BHS 12270-03 / 200CV 408 162,11 265,5 48 67,47 121,21 12.3/4” até 247,22m 6” NPT Galvanizado

São Carlos III Leão S 160 - 08 / 160CV 431,4 216,91 135,02 24 174,47 194,11 12” até 275,56m 6” FJ Galvanizado

Terra Nova Ebara BHS 1012-09 / 225CV 358 205,12 185,4 30 162,91 177,41 12” até 257,28m 6” FJ Galvanizado

Trammer Ebara BHS 517-16 / 27CV 297,11 160,83 60 24 107,9 130,67 10" até 240m 5" NPT Galv./Soldado

Tutoya do Valle Leão R 11-7 / 5CV 80 61,15 12,91 15 23,94 31,16 6” até 80m 2” BSP Galvanizado

Vila Alpes Leão S 80 - 13 / 125CV 270 216,05 95,04 36 122,7 200,43 14” até 270m 6” FJ Galvanizado

Vila Nery Ebara BHS 1015-09 / 350CV 447,91 252,09 256,68 48 163,69 209,95 12” até 327,11m 8” FJ Galvanizado

POÇOS
EQUIPAMENTO
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ANEXO II  

ORÇAMENTO ESTIMATIVO  

 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO QT. UN. 

VALOR 

ESTIMADO DO 

ITEM 

01 

Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, em todos os poços tubulares 
profundos deste SAAE, de acordo com constante 
termo de referência e demais anexos.  

01 UN R$ 450.000,00 

VALOR ESTIMADO TOTAL DO LOTE 01 R$ 450.000,00 

UN= Unidade(s) 
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ANEXO III 

 MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa (razão social) com sede na 

(endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ________ e Inscrição Estadual 

nº________, representada neste ato por seu(s) (qualificação (ões) do(s) 

outorgante(s)), Sr (a). __________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 

________ e CPF nº ________, nomeia (m) e constitui (em) seu bastante Procurador o 

(a) Sr (a) ________, portador da Cédula de Identidade RG nº ________ e CPF nº 

________, a quem confere(m) amplos poderes para representar a ________ (razão 

social da empresa) perante o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, no 

que se referir ao Pregão Presencial nº ________, com poderes para tomar quaisquer 

decisões durante todas as fases do pregão, inclusive apresentar declaração de 

Microempresa ou EPP, declaração de que a proponente cumpre os requisitos de 

habilitação, os envelopes Proposta de Preços (1) e Documentos de Habilitação (2) em 

nome da Outorgante, formular verbalmente ofertas na etapa de lances, negociar a 

redução de preço, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de 

interpor recuso administrativo, ao final da sessão, ou desistir expressamente de 

recurso interposto, assinar a ata da sessão, os contratos e todos termos pertinentes, 

prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

 

Local e data 

 

Nome do representante legal 

RG nº __________________ 

CPF nº _________________ 

 

 

Assinatura e respectivos nos de RG e CPF do(s) outorgante(s), com poderes para este 

fim, conforme Contrato Social da empresa, que deverá acompanhar a procuração. 

 

 

Obs.: A procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para a 

comprovação da validade da mesma. 
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ANEXO IV  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 

Eu, ____________________(nome completo), RG nº _______________, 

representante legal da___________________(denominação da empresa jurídica), 

CNPJ nº_____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre 

plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento 

convocatório do Pregão nº_______, realizado pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de São Carlos, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste 

certame, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Nome do representante legal 

RG nº __________________ 

CPF nº _________________ 

 

 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

Setor de Contratos e Licitações - Pregão Presencial 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 Página 43 

 

ANEXO V  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

 

Para fins de participação na licitação (indicar o nº do Edital), a(o) (nome completo do 

proponente) _________, CNPJ, sediada (o) _________ (endereço completo), 

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação 

como (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da 

Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49. 

 

DECLARA, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos 

do § 4º, do artigo 3º, da mesma lei. 

 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Nome do representante legal 

RG nº __________________ 

CPF nº _________________ 
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ANEXO VI  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao SAAE – SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS – SP. 

Prezados Senhores: 

A EMPRESA___________________________________________, com endereço na 

Rua _____________________, nº___________, na cidade de 

_______________________, (UF), telefone para contato (DDD)______________, e-

mail:_________________________, neste ato representada pelo seu 

(sócio/diretor/proprietário), _____________________________, portador do RG 

nº______________________ e CPF nº_________________________, inscrita no 

CNPJ/MF nº______________________, Inscrição Estadual nº________________, e 

Inscrição Municipal nº________________, tendo examinado minuciosamente o Edital 

em epígrafe e seus Anexos, e, com o conhecimento das condições estabelecidas, e 

reconhecendo a inexistência de fato impeditivo, formula a seguinte PROPOSTA: 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QT. 

PREÇO 

UN 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

      

      

      

TOTAL GERAL ( R$ )  

Preço total por extenso: 

Garantia dos serviços: 

Prazo de prestação dos serviços: 

Validade da Proposta: 

Condições de Pagamento: 

Nome do Banco, Ag. e nº C/Corrente: 

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, tais como, e não 

limitados a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, despesas administrativas, 

materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, vale transporte, refeição, cesta 

básica, assistência médica, adicional de risco de vida, auxílio funeral, curso de 

reciclagem, seguro de vida, uniforme e equipamentos, BDI-Benefício de Despesas 

Indiretas, entre outros que a licitante ofereça; seguros, frete, embalagens, 

carga/descarga, instalação, lucros, despesas, acessórios e encargos, inclusive 

tributários, incidente sobre a proposta, e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto do edital e seus anexos. 

 

Declaramos que a prestação dos serviços será efetuada em total conformidade com as 

condições constantes do Edital de Pregão Presencial nº________/2020 e seus anexos, 

o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 

 

Declaramos ainda que o representante legal de nossa empresa que assinará o 

Contrato é o(a) Sr.(a) _____________________________________________ 

portador(a) do RG nº___________________ e do CPF nº_____________________. 

 

   Local,_______________de_______________de 2020 

 

    _________________________________________ 

Assinatura/Nome/Cargo 
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ANEXO VII 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

À 

(Nome da empresa) 

(Endereço) 

(Cidade – Estado) 

 

 

Pregão Presencial nº ______  

Processo nº  

 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SÃO CARLOS 

AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 1500 – VILA LUTHFALLA - SÃO CARLOS SP.  

CEP 13570-380 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, nos poços tubulares profundos, mão de obra, 

ferramental e equipamentos, tudo em conformidade com os ANEXOS e especificações 

contidas no Edital de Licitação – Processo SAAE nº 2668/2020. 

 

Atestamos que o Sr.____________, inscrito no CPF nº ____________, portador do RG 

nº _________, representante da empresa ________________, visitou e tomou 

conhecimento dos locais de execução dos serviços a serem contratados. 

 

Nesta oportunidade, junto aos técnicos da CONTRATANTE, esclareceu todas as dúvidas 

do objeto do Edital e seus Anexos, tendo ciência de todas as condições e eventuais 

dificuldades técnicas e logísticas para sua perfeita realização, bem como que não 

constatou erros, omissões, falhas ou discrepâncias com relação às peças que compõem 

este edital. 

 

 
São Carlos, _____ de _________ de 2020. 

 

 
 
 

SAAE SÃO CARLOS 
Gerência Manutenção e Operação 

(carimbo e assinatura) 
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ANEXO VIII  

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AOS REQUISITOS  

DO ITEM 6.1.4.2 

 

Ao  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

Pregão Presencial nº _____/2020 - Processo nº 2668/2020 

 

A empresa ___________________, inscrita no CNPJ ________________, com sede 

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

cabíveis: 

 
1) Que tem pleno e total conhecimento do Edital do Pregão Presencial nº ___/2020, 

bem como, se submete a todas as condições do mesmo. 

2) Que responde pela veracidade e autenticidade das informações constantes nos 

Envelopes “Documentação” e “Proposta”; 

3) 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; 

4) 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. 

5) Que nomeará e manterá responsável técnico, habilitado, conforme exigência da Lei 

Federal nº 6.496 de 07/12/77, para acompanhar todas as etapas da execução dos 

serviços contratados; 

6) Que os profissionais se apresentarão identificados e com todos os equipamentos de 

segurança exigidos por legislação específica, bem como estarão devidamente 

qualificados, capacitados, habilitados e autorizados conforme norma 

regulamentadora NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), 

com treinamento e experiência em redes elétricas de baixa tensão (220/380/440 

Volts). 

7) Que apresentará no ato de assinatura do contrato simples relação dos veículos 

pesados, aparelhamentos, ferramentas, equipamentos e pessoal técnico 

especializado, sendo estes habilitados e disponíveis para realização dos serviços a 

serem contratados, bem como a qualificação de cada um dos membros que vão 

compor a equipe técnica. 

8) Que é a única responsável, em qualquer caso, por danos ou prejuízos que, 

eventualmente, possa causar a terceiros, em decorrência da contratação, sem 

qualquer responsabilidade ou ônus para o SAAE São Carlos, pelo ressarcimento ou 

indenizações devidas. 

9) 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; 

10) Que se compromete, quando do início da execução, a apresentar ao Setor 

Responsável guia ART devidamente recolhida quanto aos serviços de engenharia a 

serem desenvolvidos. 

 

São Carlos,______de_____________de 2020. 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

https://www.saaesaocarlos.com.br/saaesc/index.php/portal-da-transparencia/licitacoes/503-resolucao-saae-n-001-de-23-de-abril-de-2018
https://www.saaesaocarlos.com.br/saaesc/index.php/portal-da-transparencia/licitacoes/503-resolucao-saae-n-001-de-23-de-abril-de-2018
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ANEXO IX  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO ARTIGO 7º 

INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

(Nome da empresa), CNPJ nº _________________, sediada (endereço completo), por 

seu representante legal, abaixo subscrito, DECLARA EXPRESSAMENTE que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; bem 

como não emprega menor de dezesseis anos ou o emprega na condição de aprendiz e, 

ainda não emprega, em hipótese alguma, menor de quatorze anos. 

 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Nome do representante legal 

RG nº __________________ 

CPF nº _________________ 
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ANEXO X  

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS - SAAE 

CONTRATADA: _______________________________________________________ 

CONTRATO Nº: ___________________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, EM CONFORMIDADE COM 

O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2020 E SEUS ANEXOS. 

ADVOGADOS: (*) _____________________________________________________ 

 

  

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS 

para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 

publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais 

e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 

Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, 

de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

São Carlos, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

CONTRATANTE: 

 

Nome e cargo:  

E-mail institucional: 

E-mail pessoal:  

Assinatura: _________________________________________________________ 

 

 

CONTRATADA: 

 

Nome e cargo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Assinatura: _________________________________________________________ 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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ANEXO XI  
MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº____/2020 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS, OBEDECENDO RIGOROSA E 

INTEGRALMENTE AO QUE DISPÕEM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ITENS 

CONSTANTES DOS ANEXOS. 

  

Responsável pela Gestão do Contrato: 

Setor de Manutenção Elétrica – GMO 

 

Pelo presente instrumento, com base nos elementos constantes do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº ___/2020, AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO SAAE Nº 

2668, devidamente homologado e adjudicado pelo Sr. Presidente do SAAE, as partes: 

 

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS – 

SAAE, autarquia municipal, com sede nesta cidade de São Carlos - SP, na Avenida 

Getúlio Vargas, 1500, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.359.973/0001-50, neste ato 

representada por seu Presidente, Sr. Benedito Carlos Marchezin, a seguir 

designada simplesmente SAAE; 

 

CONTRATADA: EMPRESA, com sede na _______, CEP ___, e-mail: 

___________inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______, inscrita na Fazenda do Estado de 

____ sob o nº _______, inscrita na Fazenda do Município de ___ sob o nº ____, e-

mail _____________ neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. 

_______, portador da cédula de identidade RG nº ___ SSP__, inscrito no CPF/MF sob 

o nº___, domiciliado à Rua ___, doravante designada simplesmente CONTRATADA; 

 

têm, entre si, justo e acertado os termos do presente contrato, que se regerá pelas 

seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUA FINALIDADE 

 

1.1 Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa para 

realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nos poços tubulares 

profundos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, a fim de manter 

contínuo o abastecimento de água por captação subterrânea no Município de São 

Carlos e seus Distritos, com o funcionamento dos poços tubulares profundos poços 

tubulares profundos em regime permanente, conservação do pleno funcionamento, com 

acompanhamento da performance, compreendendo substituições ou instalações de 

bombas submersas e bombas verticais de eixo prolongado, nos exatos termos do 

Edital e seus Anexos. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, REAJUSTE, ACRÉSCIMOS E DIMINUIÇÕES 

QUANTITATIVAS. 

 

2.1 - O preço total dos serviços é de R$ ___ (reais), conforme detalhado na proposta 

CONTRATADA. 

2.2 – Nos preços propostos pela CONTRATADA estão inclusos todos os custos e 

despesas necessários à consecução do objeto contratual, compreendidos os tributos e 

encargos diretos e indiretos incidentes, não importando a natureza ou espécie; BDI; 

margens de lucro; pedágios, combustível, empregados, e se forem o caso, de 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

Setor de Contratos e Licitações - Pregão Presencial 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020 Página 50 

 

materiais e equipamentos, dentro e fora da área de trabalho, dentre outros que se 

façam necessários.  

 

2.3. - O valor do Contrato não sofrerá reajustes, exceto em caso de haver previsão 

legal. Na hipótese de prorrogação do prazo inicialmente pactuado, e desde que, 

ultrapasse 12 (doze) meses, o valor do contrato poderá ser reajustado através do 

IPCA/IBGE correspondente a 12 (doze) meses contados da data da apresentação da 

proposta, ou, no caso de sua extinção, pelo seu substituto legal, após prévia 

autorização. 

 

2.4 – O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido até o limite legal, em 

idênticas condições contratuais, caso haja interesse público para tanto. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO 

 

3.1 – O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir 

da emissão da Autorização de Serviço, expedida pelo Setor Competente; com 

possibilidade de prorrogação, conforme art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO SETOR RESPONSÁVEL E DO RECEBIMENTO DO 

OBJETO 

 

4.1 – Setor de Manutenção Elétrica - GMO, fica credenciado a proceder às 

vistorias e acompanhar a execução dos serviços. 

 

4.2 – Os serviços objeto deste instrumento serão recebidos nos termos da Resolução 

SAAE nº 03/2016, da seguinte forma: 

 

 a) PROVISORIAMENTE, em até 03 (três) dias úteis da comunicação da 

CONTRATADA de fechamento de mês, pelo Setor Responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante Termo Circunstanciado, 

conforme Anexo 1 da Resolução SAAE nº 03/2016; 

 

b) DEFINITIVAMENTE, em até 30 (trinta) dias da comunicação da 

CONTRATADA ao SAAE do término da execução do objeto contratual (prazo 

de observação), pela Comissão Responsável pelo recebimento de obras e 

Chefia do Setor de Manutenção Elétrica, mediante Termo Circunstanciado, 

conforme Anexo 2 da Resolução SAAE nº 03/2016. 

 

4.2.1 – Para o que consta neste item, considera-se: “Comunicação de fechamento de 

mês” a apresentação de Nota Fiscal/Fatura parcial e relatório de medições dos serviços 

prestados; “Comunicação do término de execução do objeto” a Declaração firmada 

pela CONTRATADA do término dos serviços, ambas acompanhadas da documentação 

indicada no item 4.3 deste instrumento. 

 

4.2.2 – No caso de serviços executados em desacordo com o contrato ou cujas 

providências exigidas para a correção de vícios, defeitos ou incorreções não forem 

atendidas pela CONTRATADA, serão eles rejeitados mediante termo motivado do 

servidor ou comissão responsável. 

 

4.3 – A comunicação de fechamento de mês e/ou conclusão do objeto contratual deve 

vir instruída pela seguinte documentação da CONTRATADA: 

i. Certidão conjunta negativa de débitos (CND) expedida pela Receita Federal e 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, comprovando o recolhimento de encargos 

sociais; 

ii. Relação de funcionários designados para a obra ou serviço e os comprovantes de 

pagamento de seus salários e respectivos encargos; 
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iii. Comprovante do recolhimento do ISSQN devido ao Município de São Carlos – SP 

para a prestação de serviços, bem como da contribuição para com a Previdência Social 

GFIP, comprovante do recolhimento do FGTS, ou destaque em Nota Fiscal dos seus 

respectivos valores; 

iv. Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, com as medições dos 

serviços prestados; 

v. Nota Fiscal / Fatura, devendo discriminar os valores de mão de obra, materiais e 

equipamentos separadamente, com indicação da licitação e do contrato; 

 

4.3.1 – A não apresentação dessas comprovações assegura ao SAAE o direito de não 

emitir o termo de recebimento respectivo e não efetuar os consequentes pagamentos. 

 

4.4 – A correspondente Nota Fiscal/Fatura deverá ser enviada em via digital ao e-mail 

<sme@saaesaocarlos.com.br>. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente em parcelas fixas com base no 

valor do contrato, mediante a apresentação dos respectivos termos de recebimento e a 

aprovação do setor competente que realizará a fiscalização/acompanhamento. 

 

5.2 – Os pagamentos serão realizados exclusivamente por depósito em conta 

bancária, em nome da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis do fechamento 

mensal dos serviços, com apresentação do respectivo termo de recebimento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
6.1 – As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de Dotação 

Orçamentária nº 060100.1751250012.503 – 33903900. Fonte: Recursos Próprios da 

Administração Indireta. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1 – Fica a CONTRATADA obrigada a prestar uma caução equivalente a 5% (cinco 

por cento) sobre o valor do contrato, no ato da assinatura, seja em caução em 

dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, que será devolvida ao término do 

contrato após as verificações referentes ao recebimento definitivo, e em consonância 

com o artigo 56 e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

7.2 – - No caso de seguro garantia ou outra modalidade bancária, a garantia deverá 

englobar passivos trabalhistas, e a validade estender-se-á por até 60 dias prazo de 

vigência contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA 

8.1 – A CONTRATADA fará jus ao integral recebimento pelos serviços prestados, 

desde que haja nos exatos termos do Edital do certame que se sagrou vencedora, 

devendo: 

 

8.1.1 – Assumir total responsabilidade por quaisquer danos que venha a causar, por 

culpa ou dolo de seus colaboradores, ao SAAE ou terceiros, mesmo em caso de 

fiscalização ou omissão da Contratante. 

 

8.1.2 – Facilitar a ação do Setor de Manutenção Elétrica, na inspeção dos serviços, 

prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo SAAE. 
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8.1.3 – Manter durante toda a execução dos serviços todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

8.1.4 – Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

demais normas pertinentes ao objeto contratado. 

 

8.1.5 – Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade 

dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 

individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu 

perfeito desempenho, nos termos da legislação civil. 

 

8.1.6 – Providenciar o transporte e descarga de materiais, veículos, equipamentos, 

ferramentas, EPIs, EPCs e uniformes, inclusive a mão de obra, máquinas e 

equipamentos necessários.  

 

8.1.7 – Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados, identificados e 

treinados, os quais deverão obedecer às normas de segurança pertinentes. 

 

8.1.8 – Responsabilizar-se por todos os tributos decorrentes desta contratação, bem 

como às contribuições devidas à Seguridade Social, encargos trabalhistas, prêmios de 

seguros e/ou acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessárias tudo 

em conformidade com o disposto no Art. 71 e § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

8.1.9 – Registrar o serviço junto ao órgão competente do município (Prefeitura 

Municipal), para fins de recolhimento do ISSQN e, inserir o código fornecimento em 

todas as notas fiscais emitidas, se assim exigir a lei. 

 

8.1.10 – Fica a contratada responsável em fornecer os números de telefones, 

celulares, e-mails e demais artifícios de comunicação, visando a necessidade do SAAE 

em entrar em contato em qualquer horário com a empresa (24 horas, inclusive 

feriados) para se prontificar e fazer a devida manutenção no que couber. 

 

8.1.11 – manterá responsável técnico, habilitado, conforme exigência da Lei Federal 

nº 6.496 de 07/12/77, para acompanhar todas as etapas da execução dos serviços 

contratados. 

 

8.1.12 - A CONTRATADA está ciente de que as comunicações, solicitações, 

notificações ou intenções de aplicação de penalidades envidadas pelo SAAE ao 

endereço de e-mail declarado em sua qualificação serão consideradas como 

efetivamente entregues, independente de aviso de recebimento, contando para todos 

os fins de direito. 

8.2 – A CONTRATADA deverá prestar adequadamente seus serviços, garantindo-os 

nos termos do Código Civil. 

 

CLÁUSULA NONA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

9.1 – A CONTRATADA reconhece os direitos da administração no caso de suspensão 

ou rescisão de contrato, conforme previsto nos artigos 77 e 78, da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E MULTA INDENIZATÓRIA: 

 

10.1 – Por descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições estabelecidas 

neste Contrato, assim como à ocorrência de qualquer das situações previstas nos 

incisos I a XI do artigo 78 da Lei nº
 
8.666/93, ressalvadas as hipóteses de caso 

fortuito ou de força maior, poderá a CONTRATANTE rescindir o presente Contrato, 
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independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a 

CONTRATADA pela indenização por perdas e danos ocasionados, ou, a critério do 

SAAE, pela multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

global deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Salvo a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente 

comprovada, o descumprimento das obrigações definidas neste Instrumento, por 

parte da CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, ensejará, 

segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades abaixo, sem prejuízo daquelas 

insertas no Item 14 (14.1 e alíneas) do Edital: 

a) Advertência.  

b)  Multa administrativa, gradual, conforme a gravidade da inflação, não excedendo 

em seu total o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, cumulável 

com as demais sanções; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, e; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

11.2 - A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da(s) 

fatura(s), cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério do SAAE. 

11.3 – A aplicação de quaisquer das sanções poderá ser cumulada à rescisão 

contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO DO EDITAL 

 

12.1 – O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do Pregão 

Presencial nº ______/2020, seus anexos e à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

13.1 – Ao presente contrato terá aplicação a Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal 

nº 99/2013, subsidiariamente, a Lei Federal 8.666/93 e, nos casos omissos, os 

princípios gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ELEIÇÃO DO FORO 

 

14.1 – Eventuais litígios serão dirimidos pelo foro de São Carlos - SP, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (três) vias, de 

igual teor e forma, na presença da testemunha abaixo nomeada. 

 

São Carlos, ___ de __________ de 2020. 

 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

PRESIDENTE 

       CONTRATADA 

      REPRESENTANTE 

 
 

Testemunha Administrativa: 
 

Nome_______________________  

RG _________________________ 


