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COMUNICADO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 

Contratação de empresa especializada para executar serviços de sucção, 
desentupimento, esgotamento, limpeza e transporte de dejetos das unidades de 
EEE - Estações Elevatórias de Esgoto e ETE - Estações de Tratamento de Esgoto do 
SAAE São Carlos, com caminhões de hidrojato e alto vácuo, motorista e ajudante, 
conforme Edital e seus anexos. 
 

   Comunicamos que o Edital em epígrafe sofreu alteração no item 6.1.4.1, 
subitem 9, alíneas “b” a “g”, bem como no Anexo VII; acréscimo do item 6.1.1 no Anexo I e 
alteração no item 7.1 do Anexo I, passando a ter a seguinte redação: 
 
 

EDITAL 
 
6.1.4.1. Declaração conforme ANEXO VII deste edital contendo os seguintes itens: 

1. Que a tem conhecimento e aplicará integralmente todas as instruções contidas nos 
ANEXOS deste edital; 

2. Que autoriza o SAAE, pela unidade administrativa competente, proceder quaisquer 
diligências junto as suas instalações, tudo a exclusivo critério deste SAAE, tanto na 
execução do contrato, quanto na fase licitatória; 

3. Que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução do objeto desta 
licitação, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a presença da fiscalização do 
SAAE não diminui ou exclui essa responsabilidade; 

4. Que irá cumprir a Legislação Trabalhista e Previdenciária, atendendo todas as 
exigências, em toda a execução do contrato; 

5. Que possui pessoal devidamente treinado e habilitado a fim de atender ao objeto da 
presente licitação; 

6. Que possui disponibilidade para execução dos serviços 24 horas; 
7. Que os veículos a serem utilizados na execução dos serviços, objeto deste edital, 

possuem o devido registro e licenciamento, e são adequados para tal finalidade, tudo 
conforme as normas do DENATRAN e CONTRAN; 

8. 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: 
http://www.saaesaocarlos.com.br/joomla4/index.php/portaltransparenciamenutop/legis
lacao/503-resolucao-saae-n-001-de-23-de-abril-de-2018; 

9. Que apresentará, em situação regular, à unidade administrativa do SAAE, na ocasião de 
execução do contrato: 
a) Licença de instalação e operação emitida pela CETESB; 
b) Certificação das Normas Regulamentadoras: NR33 (espaço confinado) e NR35 

(altura); 
c) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 
d) Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT; 
e) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 
f) Documentação atualizada dos funcionários relativa a: vínculo trabalhista; 

treinamentos atualizados para a função exercida; recibo de EPIs e ASO; 
g) Carta indicando preposto do licitante, com os respectivos números de telefone fixo, 

celular, e e-mail para contato. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
 
6.1.1. Para o máximo aproveitamento das capacidades de armazenamento, transporte de 
resíduos e minimização de custos com horas trabalhadas, os caminhões utilizados nas 
operações de sucção e limpeza das áreas especificadas neste Termo de Referência iniciarão 
as “diárias” completamente limpos, vazios de líquidos e sólidos. 

 
7.1. A Contratada deve atender as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
Agências Reguladoras e Órgãos de Fiscalização apresentando a seguinte documentação: 

• Declaração de disponibilidade para execução dos serviços 24 horas; 
• Licença de instalação e operação emitida pela CETESB; 
• Certificação das Normas Regulamentadoras: NR33 (espaço confinado) e NR35 

(altura); 
• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 
• Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT 
• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

 
 
 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AOS REQUISITOS  
DO ITEM 6.1.4.1 DO EDITAL 

 
Ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
Pregão Presencial nº _____/2019 
Processo nº 0204/2019 
 
A empresa ___________________, inscrita no CNPJ ________________, com sede na 
_________________, na cidade de _________, DECLARA sob as penalidades cabíveis: 
 
1. Que a tem conhecimento e aplicará integralmente todas as instruções contidas nos 

ANEXOS deste edital; 
2. Que autoriza o SAAE, pela unidade administrativa competente, proceder quaisquer 

diligências junto as suas instalações, tudo a exclusivo critério deste SAAE, tanto na 
execução do contrato, quanto na fase licitatória; 

3. Que assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução do objeto desta 
licitação, nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo que a presença da fiscalização do 
SAAE não diminui ou exclui essa responsabilidade; 

4. Que irá cumprir a Legislação Trabalhista e Previdenciária, atendendo todas as 
exigências, em toda a execução do contrato; 

5. Que possui pessoal devidamente treinado e habilitado a fim de atender ao objeto da 
presente licitação; 

6. Que possui disponibilidade para execução dos serviços 24 horas; 
7. Que os veículos a serem utilizados na execução dos serviços, objeto deste edital, 

possuem o devido registro e licenciamento, e são adequados para tal finalidade, tudo 
conforme as normas do DENATRAN e CONTRAN; 

8. 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: 
http://www.saaesaocarlos.com.br/joomla4/index.php/portaltransparenciamenutop/legis
lacao/503-resolucao-saae-n-001-de-23-de-abril-de-2018; 

9. Que apresentará, em situação regular, à unidade administrativa do SAAE, na ocasião de 
execução do contrato: 
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a) Licença de instalação e operação emitida pela CETESB; 
b) Certificação das Normas Regulamentadoras: NR33 (espaço confinado) e NR35 

(altura); 
c) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 
d) Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT; 
e) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 
f) Documentação atualizada dos funcionários relativa a: vínculo trabalhista; 

treinamentos atualizados para a função exercida; recibo de EPIs e ASO; 
g) Carta indicando preposto do licitante, com os respectivos números de telefone fixo, 

celular, e e-mail para contato. 
 
 
 

   Ficam alterados data e horário para início credenciamento dos participantes e 
consecutiva abertura da sessão pública: às 9 horas do dia 27/03/2019 (horário de 
Brasília).  
 

    Permanecem inalteradas as demais condições do Edital. 
 
 

São Carlos, 13 de março de 2019. 
 
 
 
 

Paula Valeria Marcatti 
Pregoeira 

Portaria nº 154/2018 


