
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Município de Sorocaba 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  

 

CONCORRÊNCIA Nº         

 
 
CONCORRÊNCIA DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO 

RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DE CHEIAS (RDC) ÁGUA VERMELHA E 

TRAVESSIAS EM GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO, NESTE 

MUNICÍPIO, PELO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº           -SAAE......................................................................... 

 

     PREÂMBULO. 

 

     - De conformidade com determinação constante do Processo Administrativo nº 

          -SAAE, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de 

Sorocaba torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura da 

Concorrência em epígrafe. 

 

     - A presente licitação é do tipo “menor preço global”, se processará de 

conformidade com este edital e se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

Municipal 9.449 de 22/12/2010, as condições estabelecidas neste edital e nos 

anexos integrantes. 
 

      - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação 

correrão a conta de recursos próprios e recursos provenientes de 

repasse - OGU - Termo de Compromisso nº        -       , na 

forma prevista no artigo 7º parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

nos termos da Lei 11.578/2007 e Decreto Federal nº 7.        . 

  

    - Os envelopes “Habilitação” e “Proposta” deverão ser entregues no Setor 

de Licitação e Contratos do SAAE, até às   h do dia   /       , devendo a 

abertura do envelope “Habilitação” ser iniciada às   h05min deste mesmo 

dia, em ato público. 

 

 



 .  -  Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, a licitante vencedora deverá apresentar 

ao SAAE a medição dos serviços executados no mês anterior (mês cheio), 

juntamente com o memorial de cálculo, levantamento topográfico, plantas de 

cortes do terreno, a cada 10 metros, para indicação dos serviços de 

terraplenagem executados, memorial de cálculo dos volumes de corte e 

aterro executados e relatório fotográfico, para conferência, análise e 

aprovação. Por sua vez, o SAAE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data de recebimento da medição, para analisá-la e aprová-la.   

 

 .    -  Os critérios de medição estão basicamente estabelecidos no              

Anexo V - Especificações Técnicas e Critérios de Medição. 

 

 .  - Após a aprovação, o SAAE encaminhará a medição para aprovação do 

Agente Financeiro. 

 

 .  -  Juntamente com a medição e demais documentos, a licitante vencedora 

encaminhará, por escrito, solicitação de pagamento acompanhada da nota 

fiscal eletrônica correspondente, a ser emitida “contra apresentação”  

 

 .    -  Considerando que a obra será realizada com recursos oriundos de 

repasse Federal e também recursos próprios desta Autarquia, a 

licitante vencedora deverá prever a emissão de duas notas fiscais 

separadas a cada medição, para fins de comprovação junto ao 

Agente Financeiro dos serviços realizados. As orientações detalhadas 

quanto ao procedimento serão dadas à vencedora após a assinatura 

do contrato.  

 

 . .  -  A licitante vencedora emitirá a nota fiscal com valores devidamente 

discriminados, onde deverá ser atestada a execução dos serviços 

pelo Setor competente do SAAE e aprovados pelo Agente Financeiro. 

 

 .    -  Se eventualmente a licitante vencedora estiver desobrigada da 

emissão de nota fiscal de serviço por meio eletrônico deverá 

comprovar tal situação através de forma documental. 

 

 .  - O pagamento será efetuado pelo SAAE em    (vinte) dias corridos, 
mediante apresentação da nota fiscal eletrônica, devidamente conferida e 

liberada pelo Departamento de Drenagem, respeitando a transferência de 

recursos efetuada pelo Agente Financeiro. 
 



 

  .  - A apresentação da proposta será considerada como evidência de que o 
proponente: 

 

       - Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do edital, que 
os comparou entre si e obteve da Comissão de Licitação 
informações sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresentá-la. 

 

       - Considerou que os elementos desta lhe permitem a elaboração de 
uma proposta totalmente satisfatória. 

 

     - A participação na presente licitação implica no conhecimento e submissão a 
todas as cláusulas e condições deste edital, bem como de todos os seus 
anexos. 

 

     - Para conhecimento dos interessados, expede-se o presente edital, do qual 
será extraído um resumo, que será afixado no Quadro de Avisos de 
Licitações do SAAE, e publicado de acordo com a legislação vigente. 

 

     - Todos os trâmites desta, como atas, julgamentos, esclarecimentos e outros, 
serão publicados nos termos da legislação vigente, da qual correrão os 
prazos para recurso, quando for o caso, e também expostos na Internet, 
neste caso única e exclusivamente para consulta 
(www.saaesorocaba.com.br), prevalecendo sempre a contagem do prazo 
para recurso a data da publicação na imprensa. 

 

                                                            Sorocaba,    de agosto de 201 . 
 
 
 
 
 

                                       ADHEMAR JOSÉ SPINELLI JUNIOR 

                                                                                                   DIRETOR GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saaesorocaba.com.br/


CONTRATO Nº          /SLC/2014 
 

 .    - Considerando que a obra será realizada com 
recursos oriundos de repasse Federal e também recursos próprios desta Autarquia, a 

CONTRATADA deverá prever a emissão de duas notas fiscais separadas a cada 
medição, para fins de comprovação junto ao Agente Financeiro dos serviços 
realizados. As orientações detalhadas quanto ao procedimento serão dadas à 

CONTRATADA após a assinatura deste contrato.  
 

 .    - A CONTRATADA emitirá a nota fiscal com 
valores devidamente discriminados, onde deverá ser atestada a execução dos serviços 

pelo Setor competente do SAAE e aprovados pelo Agente Financeiro. 
 

 .    - Se eventualmente a CONTRATADA estiver 
desobrigada da emissão de nota fiscal de serviço por meio eletrônico deverá 
comprovar tal situação através de forma documental. 

 

 .  - O pagamento será efetuado pelo SAAE em    (vinte) 

dias corridos, mediante apresentação da nota fiscal eletrônica, devidamente 

conferida e liberada pelo Departamento de Drenagem, respeitando a transferência 

de recursos efetuada pelo Agente Financeiro. 
 

 .  - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a 

nota fiscal, as guias e certidões abaixo relacionadas, sob pena de ter o pagamento 
suspenso e este contrato rescindido: 

 

a) Guia de Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento 
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP;  

 

b) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade 

Social - INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou 

CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;  
 

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de 

Regularidade do FGTS; 
 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos 
efeitos da certidão negativa (CNDT-EN), nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

 


