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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Município de Sorocaba  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 
  

PREGÃO PRESENCIAL DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA (MOTORISTAS, OPERADORES), PELO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 

CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.238/2017-SAAE.............................. 

 

1. PREÂMBULO.    
 
1.1. De conformidade com o disposto no Processo Administrativo nº 1.238/2017-

SAAE, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Sorocaba torna 
público, para conhecimento dos interessados, que se acha aberto o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 06/2017, em epígrafe. 

  
1.2. A presente licitação é do tipo “menor preço global” e se processará de 

conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e posteriores alterações, Decreto Municipal nº 14.576, de 
05/09/2005, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147 de 07/08/2014, Lei Municipal 9.449 de 22/12/2010,Decreto 
Municipal nº 19.533 de 29/09/2011 e Resolução nº 08/2015-SAAE, bem como 
das condições estabelecidas neste edital e nos anexos integrantes. 

 
1.2.1. 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 0351022-70/2011, na forma 
prevista no artigo 7º parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e nos 
termos da Lei Federal nº 11.578/2007 e Decreto Federal nº 7.488/2011. 

 

1.3. Os envelopes “Proposta” e “Documentação” serão recebidos no endereço 
abaixo mencionado, na sessão de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados. 

 

1.4. A sessão pública do Pregão Presencial será realizada às 10:00 horas do dia            
18/05/2017, na sala de reunião do SAAE, localizada à Avenida Pereira da Silva, 
nº 1.285, Jardim Santa Rosália, Sorocaba/SP.  

 

1.5. A sessão pública será conduzida pelo Pregoeiro responsável com o auxílio da 
Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
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1.6. Integram este edital: 
 

- Anexo I  - Termo de Referência; 

- Anexo II  - Modelo de Carta Proposta; 

- Anexo III  - Minuta do Contrato; 

- Anexo IV  - Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação; 

- Anexo V  - Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da 

Empresa; 

- Anexo VI  - Declaração - Lei Municipal 10.128/2012, Decreto Municipal 

20.786/2013 e Decreto Municipal 20.903/2013; 

- Anexo VII  - Termo de Ciência e de Notificação; 

- Anexo VIII  - Declaração de Documentos à Disposição do Tribunal; 

- Anexo IX  - Instrução Técnica de Trabalho; 

- Anexo X     - Termo de Compromisso nº 035.1022-70/2011.  

 

2. OBJETO. 
 

2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a contratação de empresa para 

locação de caminhões e máquinas com fornecimento de mão de obra 

(motoristas e operadores) devidamente habilitados/treinados, combustível e 

manutenção, por solicitação da Diretoria Operacional de Esgoto do SAAE. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS. 
 

3.1. O ano de fabricação dos caminhões e máquinas deverão seguir os seguintes 

critérios: 

 

3.1.1. Caminhão Basculante 6 x 4 (Trucado): Fabricação de no máximo 05 

(cinco) anos anterior à data do contrato; 

 

3.1.2. Escavadeira Hidráulica: Fabricação de no máximo 05 (cinco) anos 

anterior à data do contrato. 
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4. CONDIÇÕES PARA LOCAÇÃO. 
 

4.1. Os serviços de locação deverão ser executados conforme as especificações, 
determinações, quantitativos, orientações e condições contidos no Termo de 
Referência - Anexo I, elaborado pelo Diretor Operacional de Esgoto - 
Engenheiro Rodolfo da Silva Oliveira Barboza, o qual faz parte integrante do 
presente edital e do instrumento contratual. 

 

4.2. Os caminhões e máquinas deverão ser colocados em disponibilidade do SAAE 
junto à Avenida Bento Mascarenhas Jequitinhonha, Jardim dos Estados - 
Sorocaba/SP, em 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do contrato, para 
vistoria e liberação para o trabalho. 

 

4.2.1. Os caminhões e máquinas deverão possuir Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo, regular e atualizado perante o Departamento 
de Trânsito. 

 

4.2.2. O recebimento será dado nos termos do Art. 73 da Lei 8.666/93. 
 

4.3. Os caminhões e máquinas serão considerados recebidos após a conferência e 

aprovação pela Diretoria Operacional de Esgoto do SAAE. Constatadas 

irregularidades no objeto, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 

poderá: 

 

4.3.1. Rejeitá-los no todo ou em parte se não corresponderem às 

especificações do Termo de Referência - Anexo I, determinando sua 

substituição, bem como, determinando sua complementação se houver 

diferença de quantidade(s), o que, em ambas hipóteses, deverão ocorrer 

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sendo de sua 

responsabilidade todas as despesas e riscos relativos à substituição e ou 

complementação. 

 

4.4. A critério exclusivo do SAAE poderá ser tolerado atraso na colocação do objeto 

em disponibilidade, se ocorrer motivo relevante que o justifique. 

 

4.5. A licitante vencedora estará obrigada a locar o objeto deste edital de acordo com 
a qualidade, características, ano e marcas apresentadas na proposta e nas 
condições estabelecidas neste ato convocatório, sendo vedada qualquer 
substituição sem prévia concordância do SAAE. 

 

4.6. O recebimento definitivo não exime a licitante vencedora de sua 
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade do bem locado. 
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5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA LICITANTE VENCEDORA. 
 

5.1. Colocar os caminhões e máquinas à disposição do SAAE, de segunda à sexta-
feira com intervalo de 01 (uma) hora para refeição dos  motoristas e operadores, 
podendo a critério do SAAE e a bem do serviço público, ser solicitado nos 
sábados, domingos e feriados, devendo ser cumpridas cargas horárias 
estimadas de 250 horas por mês, constante no Termo de Referência - Anexo 
I. 

 

5.1.1. As cargas horárias previstas no subitem anterior poderão ser 
aumentadas ou reduzidas, de acordo com as reais necessidades e 
previamente autorizadas pela Diretoria Geral do SAAE, a fim de evitar 
prejuízo público. 
 

5.1.2. Será de total responsabilidade da licitante vencedora o pagamento de 
danos materiais, danos morais e corporais, inclusive de terceiros ou a 
Autarquia e seus funcionários, bem como responder por eventuais 
infrações previstas no Código Nacional de Trânsito, em caso de sinistros 
ocorridos com os caminhões e máquinas. 

 

5.1.3. Os caminhões e máquinas deverão estar devidamente emplacados e 
regulamentados junto ao órgão de Trânsito do Município, os quais na 
ocasião da apresentação deverão portar os respectivos Certificados de 
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 

5.1.4. Os motoristas e operadores condutores dos caminhões e máquinas 
locados deverão portar Carteira Nacional de Habilitação em plena 
validade e de acordo com o exigido pelo Código Nacional de Trânsito. 

 

5.1.5. Os caminhões deverão ser equipados com tacógrafo, devendo a licitante 
vencedora apresentar, diária ou semanalmente, o respectivo disco 
diagrama de tacógrafo, quando solicitado pelo SAAE. 

 

5.1.6. As máquinas também deverão ter instalados o rastreador veicular via 
satélite, sendo que o fiscalizador do contrato deverá ter acesso as 
informações de localização em tempo real através de sistema 
informatizado. 

 

5.1.7. Deverá ser disponibilizado para cada motorista e operador um aparelho 
de telefone operacional, visando contato direto com o encarregado 
responsável do SAAE. 

 

5.1.8. Responsabilizar-se pela vigilância das máquinas e dos caminhões 
diuturnamente no local dos trabalhos. 
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5.1.9. Executar o transporte para deslocamento dos caminhões e máquinas, 

toda vez que se fizer necessário, ou quando solicitado pelo SAAE, 

devendo efetuar a mudança de local no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, por sua conta e risco. 

 

5.1.10. Substituir os caminhões e máquinas locados no prazo máximo de 03 
(três) horas, a partir da comunicação do SAAE, em razão de acidentes, 
revisão, reparos mecânicos, má conservação e condição de segurança. 

 

5.1.11. No caso de avaria dos caminhões e máquinas, em que a previsão de 
paralisação dos serviços para recuperação seja superior a 24 (vinte e 
quatro) horas, fica a licitante vencedora obrigada a colocar o objeto 
equivalente, em substituição aos avariados. Para tanto, a licitante 
vencedora deverá fazer imediatamente a notificação ao SAAE 
informando o motivo da substituição e o novo equipamento deverá 
passar por inspeção de vistoria junto a Diretoria Operacional de Esgoto 
do SAAE. 

 

5.1.12. Prestar os serviços de substituição sem cobrança de qualquer taxa 
adicional. 

 

5.1.13. Autorizar o SAAE a colocar nos caminhões e máquinas, seus adesivos 
com logotipos. 

 

5.1.14. A documentação relativa aos caminhões e máquinas deverá manter-se 
em ordem durante a vigência do contrato. 

 

5.1.15. A licitante vencedora assumirá todas as obrigações sociais, trabalhistas, 
previdenciárias e securitárias, bem como, uniformes, equipamentos de 
proteção individual - EPI e demais exigências das normas internas do 
SAAE. 

 

5.1.16. Fornecer todos os equipamentos de segurança aos motoristas e 
operadores, devendo oferecer treinamento para a correta utilização dos 
mesmos. 

 

5.1.17. Observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do 
trabalho estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através da 
Portaria 3214 de 08 de julho de 1978, bem como os padrões mínimos de 
segurança constantes na Instrução Técnica de Trabalho elaborada pelo 
Engenheiro de Segurança do Trabalho do SAAE - Anexo IX. 
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5.1.18. Responsabilizar-se pela manutenção dos caminhões e máquinas, 

inclusive pela manutenção mecânica, pelo fornecimento do combustível, 

lubrificantes, vigilância e mão de obra (motoristas, operadores), 

devidamente habilitados, necessários ao perfeito funcionamento dos 

mesmos. 

 

5.1.19. Será responsabilidade da licitante vencedora, manter os caminhões e 
máquinas em perfeito estado de conservação durante a vigência 
contratual, os quais serão submetidos periodicamente à verificação por 
parte da fiscalização do SAAE. 

 

5.1.20. Desenvolver boas relações com os funcionários do SAAE, acatando 
quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização. 

 

5.1.21. Comunicar ao SAAE qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a 
interferir na execução dos serviços, em que forem utilizados os objetos 
deste edital. 

 

5.1.22. Em hipótese alguma a licitante vencedora poderá transitar com os 
caminhões e máquinas locados, para fins particulares utilizando o 
adesivo “A Serviço do SAAE”. 

 
5.1.22.1. Não poderá ainda, utilizar os caminhões e máquinas locados 

para fins particulares durante o horário em que estiver 
realizando atividades para o SAAE. 

 

5.1.23. A licitante vencedora não poderá transportar pessoas e/ou funcionários 

na carroceria ou junto com ferramentas e/ou equipamentos. 

 
5.1.23.1. O Transporte de pessoas ou funcionários deverá obedecer às 

normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito; 

 

5.1.24. A licitante vencedora será responsável pelo transporte, alimentação e 

assistência médica dos seus empregados. 

 

5.1.25. A licitante vencedora deverá se responsabilizar perante o SAAE, por 

todos os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços. 

 

5.1.26. Caso seja comprovado pelo SAAE que um serviço executado pela 

licitante vencedora tenha causado algum tipo de prejuízo a algo ou 

alguém, a licitante vencedora da será responsável por todos os danos 

(civil e criminal). 
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5.1.27. Os veículos devem ser abastecidos e lubrificados nos locais de trabalho, 
dentro dos padrões e normas de segurança. 

 
5.1.28. O transporte da escavadeira de uma obra para outra será por conta 

da licitante vencedora. 
 
6. PROPOSIÇÃO DE PREÇOS. 

 

6.1. Para proposição de preços, a licitante deverá considerar o preço por hora normal 
de trabalho, no qual deverão estar incluídas todas as despesas decorrentes da 
locação, inclusive os tributos, taxa de combustíveis e mão de obra (motoristas e 
operadores). 

 
7. REAJUSTE DE PREÇOS E PAGAMENTO.  

 
7.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, a 

contar da data de apresentação da proposta conforme Lei nº 10.192/2001. Os 
preços terão reajuste de acordo com a variação do Índice "Prestação de 
Serviços em Geral", que pode ser obtido no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo, obedecendo a seguinte fórmula: 

 

P= Po x.  I 
               Io 

 
onde: 

 
P = Preço reajustado; 
Po = Preço Proposta; 
I = Índice do mês de reajuste; 
Io = Índice do mês de apresentação da proposta. 
 
7.1.1. O reajuste apurado pela formula acima, será aplicado para os serviços 

realizados a partir do dia 01 do 13º mês, a contar da data da 
apresentação da proposta; 

 
7.1.2. Antes de cada período de reajuste, a licitante vencedora deverá 

apresentar seus cálculos para análise. 
 

7.2. Até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês e com base nas anotações, a licitante 
vencedora deverá fornecer ao SAAE o número total de horas de operação dos 
caminhões e máquinas, ocorridas durante o mês anterior, para conferência e 
aprovação da Diretoria Operacional de Esgoto. Por sua vez, o SAAE terá o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da medição, para 
analisá-la e aprová-la. 
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7.3. Juntamente com a medição, a licitante vencedora encaminhará por escrito, 

solicitação de pagamento acompanhada da nota fiscal eletrônica correspondente, 

a ser emitida “contra apresentação”. 

 

7.4. O pagamento será efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resolução nº 
08/2015-SAAE, respeitando a transferência de recursos efetuada pelo 
Agente Financeiro, sendo: 

 

7.4.1. Na sexta feira da primeira semana subsequente à do ato de 
conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre segunda e 
terça feira; 
 

7.4.2. Na sexta feira da segunda semana subsequente à do ato de 
conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre quarta e 
sexta feira; 
 

7.4.3. Deverá constar no corpo da Nota Fiscal Eletrônica as informações: O 
número do contrato firmado entre o SAAE e a Caixa Econômica Federal - 
Anexo III e que a locação dos caminhões e maquina, será empregado na 
Obra da Bacia de Contenção de Cheias - RDC – fase II - Bacia 2 - Água 
Vermelha. 
 

7.5. A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo Departamento/Setor 
responsável no prazo de 14 (quatorze) dias; 
 

7.5.1. A medição deverá ser assinada pelo(s) fiscal(is) e auxiliar(es) do 
contrato; 

 

7.5.2. A nota fiscal/fatura deverá ser assinada e datada pelo(s) fiscal(is). 
 

7.6. Prazo de pagamento não superior a trinta dias, contados a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela. 

 

7.6.1. 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. 

 

7.6.2. Em caso de inobservância culposa quanto ao critério de pagamento, o 

SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da 

variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, acumulado entre 

a data da exigibilidade do débito e a data de seu efetivo pagamento. 
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7.7.  A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a nota fiscal eletrônica, as 
guias e certidões abaixo relacionadas, sob pena das sanções previstas no item 19, 
podendo, ainda, a critério da administração ter o contrato rescindido: 

 
a) Guia de Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do FGTS e 

Informações à Previdência Social - GFIP; 

 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 

Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

inclusive contribuição social,  expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 

 
b.1) Caso a licitante vencedora não possua a certidão unificada, a prova de 

regularidade do INSS poderá ser comprovada através de certificado 
atualizado ou obtido via Internet. 

 
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. 

 
7.7.1  Deverá apresentar também a relação de recolhimentos individuais dos 

funcionários contratados para a execução dos serviços, objeto do 

presente certame. 

 

 7.7.2. Os documentos relacionados no subitem anterior poderão ser 
apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório competente ou por servidor da administração do SAAE. 

 

8. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO. 
 

8.1. As empresas interessadas em participar desta licitação devem atender a todas as 

exigências constantes neste edital e seus anexos. 

 

8.2. Ficam impedidas de participar deste Pregão Presencial aquelas que: 
 

8.2.1. tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração 
Pública;  
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8.2.2. estejam suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar 

com esta Administração, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

8.2.3. estejam em regime de falência,  nos termos da Lei nº 11.101/2005, artigo 
52, Inciso II; 
 

8.2.4. incorram nas condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações; 

 

8.2.5. tenham sócios, responsável técnico ou integrante da equipe técnica, que 

sejam funcionários do SAAE;  

 

8.2.6. tenham responsável técnico ou integrante das equipes técnicas 

pertencente à outra empresa que esteja participando da mesma licitação. 

 

8.2.7. enquadradas nas vedações previstas na Lei Municipal nº 10.128 de 

2012, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 20.786 de 2013 e 

20.903 de 2013. 

 

9. CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 

9.1. No dia, horário e local designado para o recebimento dos envelopes, a licitante 

deverá apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável 

sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário 

estabelecido para a sessão pública, devendo para tal ato apresentar os seguintes 

documentos: 

 

9.1.1. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, cópia do 

respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus 

poderes de exercício de direitos e assunção de obrigações em 

decorrência de tal investidura, devendo identificar-se exibindo a carteira 

de identidade ou outro documento equivalente. No caso de Sociedade 

Anônima, deverá acompanhar documentos de eleição dos 

administradores. 

 

9.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular, com firma reconhecida do outorgante, da qual constem 

poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados no subitem 9.1.1, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. 
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9.1.2.1. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada, 

deverá identificar-se exibindo documento oficial com foto. 

 
9.1.2.2. Os documentos mencionados nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 

poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada em cartório competente ou publicação em 

órgão da Imprensa Oficial ou por Servidor da Administração, 

nos termos do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

 
9.1.2.2.1. Os referidos documentos deverão ser 

apresentados fora dos envelopes “Proposta” e 
“Documentação”. 

 

9.2. Não havendo credenciamento do representante da licitante, o envelope proposta 
da mesma será aberto, porém, o representante não poderá dar lances. 

 

9.3. Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante. 
 

9.4. Após o credenciamento, todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe 
de Apoio, antes da entrega dos envelopes, a Declaração de Cumprimento aos 
Requisitos de Habilitação - Anexo IV. A ausência da referida declaração ou 
recusa em assiná-la, constitui motivo para a exclusão da licitante do certame. 

 

9.4.1. A referida Declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes 
“Proposta” e “Documentação”.  

 

9.5. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado 
concedido pela Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147 de 07/08/2014 deverá apresentar, na forma da Lei, 
Declaração de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º 
do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 
nº 147 de 07/08/2014, assinada por representante legal da licitante ou por 
procurador credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou 
de carta de credenciamento. 
 

9.5.1. A referida Declaração deverá também ser apresentada fora dos 
envelopes “Proposta” e “Documentação”. 

 

9.5.2. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 9.5, será considerado 
que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 
07/08/2014. 
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9.6. Somente as licitantes que atenderem aos requisitos dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 
participarão do presente certame, tendo poderes para formular verbalmente, na 
sessão, novas propostas e lances de preços e manifestar, após declaração do 
vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra a decisão do 
Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos 
lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da 
licitante. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que 
tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.  

 

9.7. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida 
a participação de outras licitantes. Não será admitida a atuação de um único 
representante legal para duas ou mais empresas. 

 

9.8. Iniciada a sessão de lances, nenhum licitante poderá se ausentar, sem 
autorização do Pregoeiro, sob pena de exclusão do certame. 

 

10. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES. 
 

10.1. As empresas interessadas deverão apresentar ao Pregoeiro, na data e hora 
aprazadas, os envelopes “Proposta” e “Documentação”, devidamente 
fechados e lacrados, constando em sua parte externa o seguinte: 
 
ENVELOPE Nº 01: “PROPOSTA”. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.238/2017-SAAE. 

Razão Social da Licitante, endereço, telefone e e-mail. 

 
ENVELOPE Nº 02: “DOCUMENTAÇÃO”. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.238/2017-SAAE. 
Razão Social da Licitante, endereço, telefone e e-mail. 

 

10.2. Antes da entrega dos envelopes “Proposta” e “Documentação” deverão ser 
entregues ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, na ordem estabelecida no item 
09, os documentos para Credenciamento e a Declaração de Cumprimento aos 
Requisitos de Habilitação. 

 

11. PROPOSTA. 
 

11.1. A proposta deverá ser apresentada no envelope “Proposta”, fechado e 
lacrado, em uma única via original, obrigatoriamente em papel timbrado da 
licitante, conforme Modelo de Carta Proposta - Anexo II, datada, numerada, 
sem emendas, rasuras ou borrões, devidamente rubricada em todas suas folhas 
e assinada pelo representante legal da licitante.  
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11.2. A proposta de preços deverá conter as seguintes informações: 
 

11.2.1. O valor unitário por hora, o valor total mensal, valor total, todos os 
custos e despesas diretas e indiretas decorrentes da locação, como 
impostos, taxas, tributos, combustíveis, mão de obra (motoristas e 
operadores), frete, seguro, encargos trabalhistas e previdenciários e 
outros que porventura possam ocorrer; 
 
11.2.1.1. Para inclusão do valor total, a licitante deverá multiplicar o 

valor unitário por hora de trabalho por 250 (duzentas e 
cinquenta) horas mensais, pelo período de 12 (doze) 
meses e pela quantidade de caminhões ou máquinas. 

 
Exemplo: Valor da hora x 250 (duzentas e cinquenta) horas 

mensais x 12 (doze) meses x a quantidade de 
caminhões ou máquinas. 

 

11.2.2. a marca e o ano de fabricação dos caminhões e máquinas; 
 

11.2.3. o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data de entrega dos envelopes; 

 

11.2.4. indicação do preposto, nos termos do subitem 13.3.1; 
 

11.2.5. razão social e endereço completo da empresa; 
 

11.2.6. indicação com a qualificação de quem assinará o contrato, nos termos 
do exercício da administração constituídos na habilitação jurídica, 
informando RG, CPF, cargo, e-mail institucional e e-mail pessoal, na 
hipótese de adjudicação; 

 

11.2.7. data e assinatura do representante legal da empresa; 
 

11.2.8. telefone e e-mail, para envio de correspondência; 
 

11.2.9. agência bancária e nº da conta corrente para pagamento. 
 

11.3. Os preços contidos na proposta deverão ser expressos em moeda corrente 
nacional (Real), não sendo admitido o uso de qualquer outro parâmetro 
financeiro. 

 

11.4. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, 
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
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11.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta 
inicial ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos no preço, 
não sendo aceitos pleitos de alteração a esse ou qualquer outro título. 

 

12. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 

12.1. Para participar do presente Pregão Presencial, as interessadas deverão 
habilitar-se apresentando para tal, no envelope “Documentação”, fechado e 
lacrado, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos: 
 

12.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da LEI), conforme o caso: 
 
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual e, em se tratando de sociedades empresárias ou 
simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme 
o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 
 
a1)  Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva, conforme legislação em vigor. 

 
b) 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; 

 
c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão 

constar do Envelope nº 02 - “Documentação” se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento. 

 

12.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da LEI): 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
deste certame; 
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c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente 
na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
 
c1)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão 

Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive 
contribuição social,  expedida pela Secretaria da Receita 
Federal;  

 
c1.1)  Caso a licitante não possua a certidão unificada, a 

prova de regularidade do INSS poderá ser 

comprovada através de certificado atualizado ou 

obtido via Internet. 

 
c2)  Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela 
Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa ou Positiva 

com Efeitos de Negativa de Débitos Tributários expedidas 

pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, nos 

termos da Resolução Conjunta SF/PGE 02, de 09/05/2013 

ou declaração de isenção ou de não incidência assinada 

pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;  

 
c3)  Certidão Negativa de Débitos Mobiliários ou Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliários, 

expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante. 

 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

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

de Regularidade do FGTS; 

 

e) 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; 

 

f) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato. 
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f1)  As microempresas e empresas de pequeno porte, por 

ocasião da participação neste certame, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição; 

 

f2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
f3)  A não regularização da documentação, no prazo previsto no 

subitem “f2”, implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em 
sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal 
nº. 10.520/02. 

 

12.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30 da LEI): 
 
a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando a locação 

de caminhões e máquinas equivalentes ou superiores a 50% 

(cinquenta por cento) - Súmula 24 do TCESP, similares e 

compatíveis com o objeto desta licitação, devendo constar 

quantidades, prazos de locação e especificações dos mesmos. 

 
a1)  É permitido o somatório de atestados concomitantes no 

período de locações. 
 
a2) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel 

timbrado, no original ou cópia reprográfica autenticada, 

assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) 

expediu, com a devida identificação. 
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12.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da LEI): 
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta. 
 
a1) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis serão 

aceitos, na forma da lei, quando apresentados por meio de: 
-  Publicação em Diário Oficial; ou 
-  Publicação em Jornal; ou 
-  Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em 
outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 
Abertura e Encerramento. 

 
b) A boa situação financeira da licitante será aferida pela 

demonstração, no mínimo, dos seguintes índices: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/PC > ou = 1,0 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP) > ou 
= 1,0 

GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC+ELP)/AT < ou = 0,50 
ONDE: 

AC = ATIVO CIRCULANTE 
PC = PASSIVO CIRCULANTE  
RLP = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 
ELP = EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 
AT = ATIVO TOTAL 

 
c)  As empresas recém-constituídas e que não tenham promovido à 

apuração dos primeiros resultados, poderão participar do certame 
apresentando o seu “balanço de abertura”, que demonstre a sua 
situação econômico-financeira, devidamente registrado. 

 
c1)  “Nos termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de 

Contabilidade, item 2.1.4, o balanço e demais 
demonstrações contábeis de encerramento de exercício 
deverão ser obrigatoriamente assinados por contador 
credenciado e pelo titular de empresa ou seu representante 
legal.” 
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d)  Fazer prova de possuir capital social registrado e não inferior a 
8% (oito por cento) do valor estimado, comprovado através da 
apresentação da cópia do Certificado de Registro Cadastral, 
Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado na 
Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas. 

 

e)  Certidão Negativa de Falência, insolvência, recuperação judicial 

ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da 

licitante pessoa jurídica ou empresário individual. 

 

e1) Nos casos de Recuperação Judicial, serão aceitas certidões 
positivas, com demonstração do plano de recuperação, já 
homologado pelo juízo competente em pleno vigor, apto a 
comprovar sua viabilidade econômico-financeira. 

 

12.1.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

a) Declaração de que não existem no quadro de funcionários da 
empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade 
inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
Anexo V; 

 

b) Declaração de cumprimento ao exigido no artigo 1º da Lei 

Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada pelo 

Decreto Municipal 20.786/2013 e alterada pelo Decreto Municipal 

20.903/2013, conforme Anexo VI; 

 

12.2. Os documentos de habilitação relacionados no item 12 e subitens poderão ser 
indexados, preferencialmente, na mesma sequência disposta. 

 

12.3. Os documentos necessários à habilitação mencionados acima poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por Servidor da Administração ou publicação em órgão 
da Imprensa Oficial, nos termos do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

 

12.3.1. Os documentos que puderem ter sua autenticidade confirmada através da 
Internet estão dispensados de autenticação. 

 

12.4. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta 
Autarquia aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes. 
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12.5. Se a licitante participante for a matriz, todos os documentos habilitatórios 
deverão ser apresentados com o CNPJ-MF da matriz, e se for a filial, todos 
os documentos habilitatórios deverão ser apresentados com o CNPJ-MF 
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
12.6. O contrato e o faturamento serão executados de acordo com o CNPJ-MF 

constante nos documentos habilitatórios apresentados. 
 
12.7. A licitante que deixar de apresentar os documentos exigidos no item 12 e 

subitens será considerada inabilitada. 
 

12.8. A licitante que deixar apresentar os documentos exigidos nos subitens 12.1 a 
12.5, letra “a” será considerada inabilitada. 

 
12.9. O não atendimento do subitem 12.5 letra “b” acarretará na desclassificação da 

licitante. 
 

12.10.  Atendidas as exigências previstas neste edital, será declarada vencedora, com 
a adjudicação e homologação do objeto da licitação pela autoridade 
competente. 
 

12.11.  O Pregoeiro apreciará os recursos que houver, dando ciência à autoridade 
competente da decisão final. 

 
OBS: Solicitamos às licitantes, para facilitar a análise e julgamento dos documentos, 

que estes sejam apresentados na ordem enumerada no item 12 e seus 
subitens, devidamente numerados e reunidos com presilha para facilitar a 
juntada no processo. 

 
13. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
13.1. Regime de Execução. 

 
13.1.1. Os serviços serão executados sob o regime de “empreitada por preço 

unitário/por hora”. Ficará sob a responsabilidade de a licitante 
vencedora fornecer além da totalidade da mão de obra, materiais, 
equipamentos e tudo mais que for necessário para a execução dos 
serviços. 

13.2. Representação do SAAE.  
 
13.2.1. O SAAE se reserva no direito de manter um funcionário credenciado e 

designará o senhor Nilton Viera Neres - Chefe do Departamento de 
Drenagem, para representá-lo na qualidade de fiscalizador do contrato 
e o senhor Maurício Marques Faria - Chefe do Setor de Corregos e 
Canais para auxilia-lo na fiscalização. O fiscalizador poderá designar 
outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização. 
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13.2.1.1. Se houver alteração do fiscalizador, o Setor responsável 
deverá comunicar ao Setor de Licitação e Contratos. 

 
13.2.1.1.1. A alteração será formalizada por apostilamento. 

 
13.3. Representação da Licitante Vencedora. 

 
13.3.1. A licitante vencedora deverá manter a frente dos serviços um Preposto, 

que será responsável pelo acompanhamento, esclarecimentos, 
segurança do trabalho e que responderá, única e exclusivamente, ao 
Fiscalizador do SAAE. 

 

14. SUBCONTRATAÇÃO. 
 
14.1 - Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo 

para determinados serviços, fazê-lo parcialmente, mantendo, porém, sua 
responsabilidade integral e direta perante a Autarquia. Os serviços 
subempreitados deverão ter a anuência expressa deste SAAE. 

 
14.1.1 - A subempreitada deverá comprovar sua idoneidade perante o órgão, 

bem como regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitação 
exigida neste edital. 

 
15. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO. 

 
15.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital será aberta a Sessão 

Pública, iniciando-se pela fase de credenciamento das licitantes interessadas 
em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os 
documentos indicados no subitem 9.1 e incisos. 

 
15.2. Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará a 

divulgação verbal das interessadas, solicitando em seguida a Declaração de 
Cumprimento aos Requisitos de Habilitação, dando-se início ao recebimento do 
envelope nº 01 - “Proposta” e do envelope nº 02 - “Documentação”. 

 
15.3. Uma vez iniciada a abertura do primeiro envelope “Proposta”, estará encerrado 

o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame, não sendo permitidas quaisquer retificações que 
possam influir no resultado final deste Pregão. 

 
15.4. Abertos os envelopes “Proposta” pelo Pregoeiro, este efetuará rubrica, 

conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e 
exigências deste edital. 
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15.5. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará à verificação do atendimento das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as 
propostas que: 
 

15.5.1. forem elaboradas em desacordo com as exigências deste edital; 
  

15.5.2. sejam manifestamente inexequíveis. 
 
15.6. A desclassificação da proposta escrita importa preclusão do seu direito de 

participar da fase de lances verbais. 
 

15.7. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o presente certame, lavrando-se ata a respeito. 

 
15.8. O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
15.9. O Pregoeiro procederá à classificação do autor da proposta de “menor valor” e 

aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores 
em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor oferta em ordem 
crescente. 
 

15.9.1. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas escritas de preço nas 
condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), incluída a de menor 
oferta, para que seus autores participem da fase de lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 
15.10. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente comprovado e desde que aceito 
pelo Pregoeiro. 

 
15.11. No caso de empate dos preços, serão admitidas para a fase seguinte, todas 

as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 

 
15.12. Classificadas as propostas e uma vez iniciada a fase competitiva, o Pregoeiro 

convidará individualmente as licitantes classificadas de forma sequencial a 
apresentar lances verbais, a partir da licitante detentora da proposta de maior 
oferta e, as demais, em ordem decrescente de preços ofertados, decidindo-se 
a ordem por meio de sorteio no caso de empate de preços, antes da inclusão 
na ata da licitação. 
 

15.13. O lance verbal deverá ser formulado observando a porcentagem mínima 
de 1%, inferior à proposta de menor valor. 
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15.14. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
não implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais, podendo 
voltar a ofertá-lo nas rodadas subsequentes. 

 
15.15. Não se realizando lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor valor e o valor estimado, hipótese em que o 
Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido 
menor preço.  

 
15.16. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições deste 

edital e estando o seu preço compatível com o valor estimado, esta poderá ser 
aceita, hipótese em que o Pregoeiro negociará diretamente com a licitante, 
visando obter menor preço.   

 
15.17. A fase de lances será considerada encerrada quando todas as licitantes 

declinarem da formulação de lances.      
 
15.18. Encerrada a fase de lances, serão classificadas as propostas, na ordem 

crescente dos valores, considerando-se a aceitabilidade do preço do primeiro 
classificado. 
 

15.18.1. Havendo propostas ou lances de uma ou mais microempresas (ME) 
ou empresas de pequeno porte (EPP) com valor até 5% (cinco por 
cento) superior ao da licitante melhor classificada, não sendo esta ME 
ou EPP, tais propostas serão consideradas empatadas com a 
proposta melhor classificada. Neste caso fica assegurado às ME`s e 
EPP`s empatadas o direito de desempate, sequencialmente, na ordem 
de suas classificações, até que o desempate ocorra. 

 
15.18.2. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as ME`s 

ou EPP`s exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal 
direito pelas interessadas, ocorrerá a sua preclusão e a contratação 
da proposta originalmente mais bem classificada. 

 
15.19. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

envelope “Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o 
estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitada, não se 
admitindo complementação posterior à sessão. 

 

15.20. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta/documentação. 

 

15.21. Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste 
edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
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15.22. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
para a habilitação, o Pregoeiro examinará o preço subsequente ao de menor 
preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em 
caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 
habilitação, caso em que será declarada a vencedora.  

 

15.23. Da reunião lavrar-se-á Ata, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelas licitantes 
credenciadas presentes e membros da Equipe de Apoio.  

 

15.24. A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
após a Sessão Pública, nova Proposta contendo o valor obtido através da 
negociação efetuada na fase de lances verbais, que será considerado na 
homologação. Esse prazo poderá ser modificado, desde que haja motivo útil 
aceito pelo Pregoeiro. 

 

15.25. Após a homologação do objeto, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação que não foram abertos ficarão à disposição das licitantes para 
retirada pelo prazo de até 15 (quinze) dias corridos, findo os quais serão 
inutilizados. 

 

16. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

16.1. Declarada a vencedora, ao final da Sessão Pública, qualquer licitante poderá 
manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, 
com o registro da síntese de suas razões em ata. 

 

16.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, 

objetivamente, os fatos e o direito que a licitante pretende que sejam 

revistos pelo Pregoeiro. 

 

16.2. À licitante que manifestar intenção de interpor recurso será concedido o prazo 

de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, se quiserem, em 

igual prazo, cuja contagem terá início no término do prazo da recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

16.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à 

licitante vencedora e no encaminhamento do processo à Autoridade 

Competente para a homologação. 
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16.4. Os recursos interpostos contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo e 

o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

será adjudicado o objeto à licitante vencedora do certame. 

 

16.6. Dar-se-á conhecimento às interessadas da decisão dos recursos por 

intermédio de comunicação por e-mail ou outra maneira formal. 

 

17. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO. 
 

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

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do Pregão Presencial. 

 

17.2. Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências 
solicitadas determinem alterações no edital, será designada nova data para a 
realização do Pregão Presencial.  

 

17.3. Os pedidos de impugnação ou esclarecimentos ao edital deverão ser 
encaminhados por escrito a Pregoeira Idiara Maria Diniz, no Setor de 
Licitação e Contratos do SAAE, no seguinte endereço: Avenida Pereira da 
Silva, nº 1.285 - Jardim Santa Rosália, Sorocaba/SP - CEP: 18.095-340, ou 
através dos e-mails: idiaradiniz@saaesorocaba.sp.gov.br ou 
licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br 

 

17.3.1. Admite-se impugnação por e-mail, ficando a validade do procedimento 
condicionada à apresentação do original no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas. 

 

18. PRAZO, CAUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. 
 

18.1. Homologado o julgamento e adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, o 
SAAE convocará a licitante vencedora para que, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, compareça para assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado 
por igual período, em caso de situação justificável e aceita pelo SAAE. 

 

18.1.1. A licitante vencedora da licitação deverá apresentar, no ato da 
assinatura do contrato, o documento comprobatório dos poderes de 
representação. 
 

 

mailto:@saaesorocaba.sp.gov.br
mailto:licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br
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18.2. Caso a licitante convocada não compareça para assinar o contrato, fica 
facultado ao SAAE convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pela primeira classificada, podendo ser negociada a obtenção do menor preço, 
verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências 
habilitatórias ou revogar o processo licitatório, observando o interesse público. 

 
18.3. A licitante vencedora deverá recolher aos cofres do SAAE, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, a importância 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta, a 
título de caução de garantia da contratação, devendo ser efetivada numa das 
modalidades previstas no § 1º do Artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
18.3.1. A prova do recolhimento da garantia referida no subitem anterior, 

deverá ser feita mediante a exibição do respectivo comprovante para 
juntada no processo correspondente. 

 
18.4. O valor da garantia acima referida será restituído à licitante vencedora quando 

do término de todas as obrigações assumidas no contrato. 
 
18.5. A vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos 
limites legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
18.5.1. O contrato poderá, a qualquer tempo, ser aditado para adequações às 

disposições governamentais aplicáveis à espécie. 
 
19. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO. 

 
19.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples condição do contrato a 

ser firmado, ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes 
ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas na seção V do 
capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93, em especial: 

 
19.1.1. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no 

caso de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 18.1; 
 

19.1.2. multa de 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal eletrônica, 
se os caminhão(ões) e máquina(s) entregue(s) estiver(em) em 
desconformidade com a(s) especificação(ões) e/ou quantidade(s) 
contidas no Anexo I e não for(em) substituído(s) e/ou 
complementado(s) conforme subitem 4.3.1; não havendo a(s) 
referida(s) substituição(ões) e/ou complementação (ões), o Contrato 
poderá, a critério do SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da multa 
prevista no subitem 19.1.11; 
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19.1.3. pelo não cumprimento do prazo estabelecido no subitem 4.2, para 
colocação dos caminhões e máquinas em disponibilidade, a 
licitante vencedora incorrerá à multa de 1,0% (um por cento) sobre 
1/12 avos do valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 
10 (dez) dias, ao fim dos quais, se a colocação não for efetivada, o 
contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido sem prejuízo da 
multa estabelecida no subitem 19.1.11; 
 

19.1.4.   o não cumprimento do prazo estabelecido para a prestação dos 

serviços, conforme estabelecido no subitem 18.5, acarretará à 

licitante vencedora a multa de 1% (um por cento) do valor total da 

nota fiscal eletrônica, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), ao fim dos quais, se a locação não tiver sido realizada, o 

contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da 

multa estipulada no subitem 19.1.11; 

 

19.1.5.   a licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa de 10% 

(dez por cento) do valor total da nota fiscal eletrônica e no caso de 

reincidência, multa de 20% (vinte por cento), se os caminhões e/ou 

máquinas “A Serviço do SAAE” estiverem sendo utilizados para 

fins particulares, conforme estabelecido no subitem 5.1.23;  

 

19.1.6.   multa de 1% (um por cento), do valor total da nota fiscal eletrônica, 

por hora de paralisação dos serviços, sem motivo justificado, 

até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se os serviços 

não forem reiniciados, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser 

rescindido, sem prejuízo da multa prevista no subitem 19.1.11; 

 

19.1.7. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, se os 

serviços forem executados de terceiros; se os serviços forem 

executados por intermédio de terceiros, sem observância do disposto no 

item 14.1. 

               

19.1.8.   multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor total da nota fiscal 
eletrônica, até o limite de 10% (dez por cento), pelo 
descumprimento a qualquer cláusula deste edital; 

 

19.1.9.   multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do 
contrato, por dia de atraso, até o máximo de 10 (dez) dias, se a 
licitante vencedora não efetuar a renovação da caução, na 
hipótese de aditamento do prazo contratual; 
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19.1.10. multa de 1% (um por cento) do valor total da Nota Fiscal caso deixe 

de apresentar as guias e certidões, comprovando o recolhimento 

de encargos sociais e fundiários, GRPS e de ISS, junto com o 

documento fiscal, conforme subitem 7.7; 

 

19.1.11. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, em 

caso de rescisão contratual por inadimplência da licitante 

vencedora. 

 

19.1.12. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E 

CONTRATAR pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com o Município 

e, será descredenciado no sistema de cadastramento de 

fornecedores, garantido o direito à ampla defesa, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no pedido de compra e das demais 

cominações legais (Art.7º, Lei Federal 10.520/02). 

 

19.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente Pregão Presencial 
não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 

19.3. Os valores de eventuais multas serão descontados da caução feita pela 
licitante vencedora e/ou dos pagamentos devidos pelo SAAE Sorocaba, ou 
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

 

19.4. Os casos de rescisão contratual, se eventualmente ocorrerem, serão 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. 
 

 

20. RECURSOS FINANCEIROS. 
 
20.1. A despesa decorrente desta licitação será atendida através da dotação 

orçamentária alocada ao SAAE, apontando-se para esse fim, no corrente 
exercício financeiro, a dotação nº 24.05.00 4.4.90.51 17 512 5005 1067 04 e 24. 
05.00 4.4.90.51 17 512 5005 1067 05, esta ultima proveniente do contrato de 
financiamento com a Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0351022-70/2011, 
na forma prevista no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e nos 
termos da Lei Federal nº 11.578/2007 e Decreto Federal nº 7.488/2011.   
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21. GARANTIA. 
 

21.1. A licitante vencedora deverá assegurar a garantia legal prevista no art. 14 da 
Lei 8.078/90. 

 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 

22.1. A licitação será processada e julgada pelo Pregoeiro do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Sorocaba. 

 

22.2. Informações sobre o presente Pregão Presencial poderão ser obtidas no Setor 
de Licitação e Contratos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, 
de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, ou pelo telefone: (15) 
3224-5815, ou ainda através do e-mail licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br. 

 

22.3. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na Internet, no 
endereço eletrônico: www.saaesorocaba.com.br. 

 

22.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 
licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

 

22.5. O SAAE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, adiar, revogar total ou 
parcialmente, ou mesmo anular o presente Pregão Presencial, sem que disso 
decorra qualquer direito de indenização ou ressarcimento para as licitantes, 
seja de que natureza for, nos termos do Artigo 49, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
 

22.6. Os casos omissos, não previstos neste Pregão Presencial, serão 
soberanamente resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei Federal 10.520/02 e do 
Decreto Municipal nº 14.576, de 05/09/05. 

 

22.7. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a 
licitante: 

 

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

 

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

 

mailto:licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br
http://www.saaesorocaba.com.br/
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22.8. 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. 

 

22.9. Qualquer medida judicial, oriunda da presente licitação, será processada no 
foro da Comarca de Sorocaba/SP, com expressa renuncia de outra, por mais 
privilegiada que seja. 

 

22.10.  O custo estimado encontra-se disponível no Setor de Licitação e Contratos. 
 

 
 

Sorocaba, 03 de Maio de 2017. 
 
 

 
   RONALD PEREIRA DA SILVA 

                DIRETOR GERAL 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 

1. OBJETO 
Contratação de empresa para locação de escavadeira hidráulica e caminhões 
trucados 6 x 4 com motoristas e operadores ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Sorocaba. 
Ref. S.C. 08/2017 

 

2. QUANTIDADE 
 

02 (duas) - Escavadeira Hidráulica conforme especificação abaixo. 
04 (quatro) - Caminhões basculante 6x4, conforme especificação abaixo. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES 
 

 ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS 
- Potencia Bruta mínima: 150 HP 
- Peso operacional mínimo: 22.000 kgs 
- deslocamento sobre esteiras 
- largura da esteira: entre 600 e 800 mm 
- profundidade mínima de escavação: 5,5 m 
- raio mínimo de escavação: 8,50 m 
- capacidade mínima da caçamba: 1,5 m3 
- com adaptação para rompedor hidráulico, tipo picão 
- Ano/modelo de no máximo 05 anos anterior a data do contrato. 
 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 x 4 (TRUCADO) 
Caminhão basculante com capacidade de carga igual ou superior a 12,0m³, com 
eixo traseiro duplo e tração 6 x 4, equipado com tacógrafo. Ano/modelo de no 
máximo 05 anos anterior a data do contrato. 
 

4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA. 
 
4.1. Colocar os caminhões e máquinas à disposição do SAAE, de segunda à sexta-

feira com intervalo de 01 (uma) hora para refeição dos  motoristas e operadores, 

podendo a critério do SAAE e a bem do serviço público, ser solicitado nos 

sábados, domingos e feriados, devendo ser cumpridas cargas horárias 

estimadas de 250 horas por mês, constante no Termo de Referência - Anexo 

I. 
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4.1.1. As cargas horárias previstas no subitem anterior poderão ser aumentadas 

ou reduzidas, de acordo com as reais necessidades e previamente 

autorizadas pela Diretoria Geral do SAAE, a fim de evitar prejuízo público. 

 

 
4.1.2. Será de total responsabilidade da licitante vencedora o pagamento de 

danos materiais, danos morais e corporais, inclusive de terceiros ou a 
Autarquia e seus funcionários, bem como responder por eventuais 
infrações previstas no Código Nacional de Trânsito, em caso de sinistros 
ocorridos com os caminhões e máquinas. 

 
4.1.3. Os caminhões e máquinas deverão estar devidamente emplacados e 

regulamentados junto ao órgão de Trânsito do Município, os quais na 
ocasião da apresentação deverão portar os respectivos Certificados de 
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 
4.1.4. Os motoristas e operadores condutores dos caminhões e máquinas 

locados deverão portar Carteira Nacional de Habilitação em plena 
validade e de acordo com o exigido pelo Código Nacional de Trânsito. 

 
4.1.5. Os caminhões deverão ser equipados com tacógrafo, devendo a licitante 

vencedora apresentar, diária ou semanalmente, o respectivo disco 
diagrama de tacógrafo, quando solicitado pelo SAAE. 

 
4.1.6. As máquinas também deverão ter instalados o rastreador veicular via 

satélite, sendo que o fiscalizador do contrato deverá ter acesso as 
informações de localização em tempo real através de sistema 
informatizado. 

 
4.1.7. Deverá ser disponibilizado para cada motorista e operador um aparelho 

de telefone operacional, visando contato direto com o encarregado 
responsável do SAAE. 

 
4.1.8. Responsabilizar-se pela vigilância das máquinas e dos caminhões 

diuturnamente no local dos trabalhos. 
 
4.1.9. Executar o transporte para deslocamento dos caminhões e máquinas, 

toda vez que se fizer necessário, ou quando solicitado pelo SAAE, 
devendo efetuar a mudança de local no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, por sua conta e risco. 

 
4.1.10. Substituir os caminhões e máquinas locados no prazo máximo de 03 

(três) horas, a partir da comunicação do SAAE, em razão de acidentes, 
revisão, reparos mecânicos, má conservação e condição de segurança. 
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4.1.11. No caso de avaria dos caminhões e máquinas, em que a previsão de 
paralisação dos serviços para recuperação seja superior a 24 (vinte e 
quatro) horas, fica a licitante vencedora obrigada a colocar o objeto 
equivalente, em substituição aos avariados. Para tanto, a licitante 
vencedora deverá fazer imediatamente a notificação ao SAAE 
informando o motivo da substituição e o novo equipamento deverá 
passar por inspeção de vistoria junto a Diretoria Operacional de Esgoto 
do SAAE. 

 
4.1.12. Prestar os serviços de substituição sem cobrança de qualquer taxa 

adicional. 
 
4.1.13. Autorizar o SAAE a colocar nos caminhões e máquinas, seus adesivos 

com logotipos. 
 

4.1.14. A documentação relativa aos caminhões e máquinas deverá manter-se 
em ordem durante a vigência do contrato. 

 
4.1.15. A licitante vencedora assumirá todas as obrigações sociais, trabalhistas, 

previdenciárias e securitárias, bem como, uniformes, equipamentos de 
proteção individual - EPI e demais exigências das normas internas do 
SAAE. 

 
4.1.16. Fornecer todos os equipamentos de segurança aos motoristas e 

operadores, devendo oferecer treinamento para a correta utilização dos 
mesmos. 

 
4.1.17. Observar rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do 

trabalho estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através da 
Portaria 3214 de 08 de julho de 1978, bem como os padrões mínimos de 
segurança constantes na Instrução Técnica de Trabalho elaborada pelo 
Engenheiro de Segurança do Trabalho do SAAE - Anexo IX. 
 

4.1.18. Responsabilizar-se pela manutenção dos caminhões e máquinas, 
inclusive pela manutenção mecânica, pelo fornecimento do combustível, 
lubrificantes, vigilância e mão de obra (motoristas, operadores), 
devidamente habilitados, necessários ao perfeito funcionamento dos 
mesmos. 

 
4.1.19. Será responsabilidade da licitante vencedora, manter os caminhões e 

máquinas em perfeito estado de conservação durante a vigência 
contratual, os quais serão submetidos periodicamente à verificação por 
parte da fiscalização do SAAE. 

 
4.1.20. Desenvolver boas relações com os funcionários do SAAE, acatando 

quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização. 



33 

 

4.1.21. Comunicar ao SAAE qualquer ocorrência ou anormalidade que venha a 
interferir na execução dos serviços, em que forem utilizados os objetos 
deste edital. 

 
4.1.22. Em hipótese alguma a licitante vencedora poderá transitar com os 

caminhões e máquinas locados, para fins particulares utilizando o 
adesivo “A Serviço do SAAE”. 

 
4.1.22.1. Não poderá ainda, utilizar os caminhões e máquinas locados 

para fins particulares durante o horário em que estiver 
realizando atividades para o SAAE. 

 
4.1.23. A licitante vencedora não poderá transportar pessoas e/ou funcionários 

na carroceria ou junto com ferramentas e/ou equipamentos. 
 

4.1.23.1. O Transporte de pessoas ou funcionários deverá obedecer 
às normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito; 

 
4.1.24. A licitante vencedora será responsável pelo transporte, alimentação e 

assistência médica dos seus empregados. 
 
4.1.25. A licitante vencedora deverá se responsabilizar perante o SAAE, por 

todos os atos de seus subordinados durante a execução dos serviços. 
 
4.1.26. Caso seja comprovado pelo SAAE que um serviço executado pela 

licitante vencedora tenha causado algum tipo de prejuízo a algo ou 
alguém, a licitante vencedora da será responsável por todos os danos 
(civil e criminal). 

4.1.27. Os veículos devem ser abastecidos e lubrificados nos locais de 
trabalho, dentro dos padrões e normas de segurança. 

 
4.1.28. O transporte da escavadeira de uma obra para outra será por conta 

da licitante vencedora. 
 

5.  CONDIÇÕES PARA LOCAÇÃO 
 

Os caminhões e máquinas deverão ser colocados em disponibilidade do SAAE junto 
à Avenida Bento Mascarenhas Jequitinhonha, Jardim dos Estados - Sorocaba/SP, em 
15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do contrato, para vistoria e liberação 
para o trabalho. 

 
- O recebimento será dado nos termos do Art. 73 da Lei 8.666/93. 
- Os caminhões e máquinas serão considerados recebidos após a conferência e 
aprovação pela fiscalização. 
 



34 

 

- A empresa deverá colocar à disposição do SAAE, os equipamentos descritos, com 
operadores/motoristas, devidamente habilitados/treinados, com combustível e 
manutenção. 

 
  6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
A licitante deverá apresentar atestados de capacidade técnica de acordo com solicitado 
em edital, a fim de estar comprovando que possui o objeto solicitado em contrato. 

 
7. JUSTIFICATIVA 
 
Trata-se de contratação de empresa para fornecimento a titulo de LOCAÇÃO de 
caminhões basculantes e equipamentos (com motoristas e operadores) a ser utilizados 
nas obras de construção do reservatório de cheias (RDC), para escavação e obras 
gerais da Etapa II, bacia II 
Esta contratação visa dar sequencia nas obras do Sistema de Retenção de Cheias do 
Córrego Agua vermelha, Contrato CAIXA N.º 0351022-70/OGU. 
 

8. PRAZO DE ENTREGA/REALIZAÇÃO DO SERVIÇO;  
 

Contrato com duração prevista para 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme 
legislação vigente. 
 

9. GARANTIA 
 
A licitante vencedora deverá assegurar a garantia legal prevista no Art. 14 da Lei 8.078/90 

 
10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
Critério Menor Preço unitário/hora por equipamento. 
 
11. LOCAL DA ENTREGA / REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Av. Bento Mascarenhas Jequitinhonha, Jardim dos Estados. 
 
12. UNIDADE FISCALIZADORA / AGENTE FISCALIZADOR 
 
O SAAE se reserva no direito de manter um funcionário credenciado e designará o 
senhor Nilton Viera Neres - Chefe do Departamento de Drenagem, para representá-lo 
na qualidade de fiscalizador do contrato e o senhor Maurício Marques Faria - Chefe do 
Setor de Corregos e Canais para auxilia-lo na fiscalização. O fiscalizador poderá 
designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização. 
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 13. SUBCONTRATAÇÃO. 
 

Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo para 
determinados serviços, fazê-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade 
integral e direta perante a Autarquia. Os serviços subempreitados deverão ter a anuência 
expressa deste SAAE. 
 

 
 

Sorocaba, 24 de janeiro de 2017. 
 
 

 
Eng.º Rodolfo da Silva Oliveira Barboza 

Diretor Operacional de Esgoto 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 

Ao 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 - Processo Administrativo nº 1.238/2017. 
  

Oferecemos a esse Órgão os preços a seguir indicados, objetivando a contratação de 

empresa para locação de caminhões e máquinas, com fornecimento de mão de obra 

(motoristas, operadores) de acordo com o disposto no edital do Pregão Presencial  

nº 06/2017 supra e ordenamentos legais cabíveis: 
 

LOTE 01 

Item Quant. Especificação do Objeto 
Média de 

horas/mês 
Marca/

Ano 

Valor Unit.  
x Hora 
 (R$)  

Valor Total 
Mensal  

(R$)  

01 02 

ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS 
- Potencia Bruta mínima: 150 HP 
- Peso operacional mínimo: 22.000 
kgs 
- deslocamento sobre esteiras 
- largura da esteira: entre 600 e 
800 mm 
- profundidade mínima de 
escavação: 5,5 m 
- raio mínimo de escavação: 8,50 m 
- capacidade mínima da caçamba: 
1,5 m3 
- com adaptação para rompedor 
hidráulico, tipo picão 
- Ano/modelo de no máximo 05 
anos anterior a data do contrato. 

250 horas 

   

02 04 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 x 4 
(TRUCADO) 
Caminhão basculante com 
capacidade de carga igual ou 
superior a 12,0m³, com eixo 
traseiro duplo e tração 6 x 4, 
equipado com tacógrafo. 
Ano/modelo de no máximo 05 anos 
anterior a data do contrato. 

250 horas 

   

Valor Total Anual 
 
R$..................(.............................................) 
 

 



37 

 

Declaramos que os caminhões e máquinas ofertados atendem as especificações exigidas no 
Anexo I. 
 
Os preços apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas 

decorrentes da locação, como impostos, taxas, tributos, combustíveis, mão de obra 

(motoristas e ajudantes), frete, seguro, encargos trabalhistas e previdenciários e outros que 

porventura possam ocorrer. 

 

Prazo de validade da proposta:  

Dados da empresa:                                  

Razão social:                                                 

CNPJ-MF:    

Inscrição Estadual:     

Endereço completo:                           

Telefone/e-mail: 

Banco: 

Agência: 

Conta nº: 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome Completo: 

RG nº: 

CPF nº: 

Cargo/Função ocupada: 

e-mail institucional: 

e-mail pessoal: 

Dados do preposto: 

Nome completo: 

RG nº: 

CPF nº:         

Cargo/função ocupada:   

e-mail institucional: 

e-mail pessoal: 

................................. (local e data)................................. 

.........(assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)...... 

 

OBS: Este documento deverá ser preenchido                                                       
em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO III 
 

MINUTA 
                        

CONTRATO Nº             /SLC/2017 

 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A ............................................................., 

PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM MOTORISTAS E 

OPERADORES.................................................................................................................. 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do município de 

Sorocaba, com sede à Avenida Pereira da Silva, nº 1.285, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 71.480.560.0001/39, neste ato 

representado pelo seu Diretor Geral, senhor RONALD PEREIRA 

DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG nº 

.........................e CPF nº........................, e a ..............................., 

com sede à ...................., nº ..., na cidade de ......../.., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº .................., representada neste ato, pelo seu 

................., senhor ........................, portador da Cédula de 

Identidade RG nº .............. e CPF nº .............., doravante 

designada CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93, locação de caminhões e 

máquinas, com fornecimento de mão de obra (motoristas, 

operadores), em conformidade com o Pregão Presencial  

nº 06/2017 - Processo Administrativo nº 1.238/2017-SAAE, e as 

cláusulas a seguir, reciprocamente aceitas:  

 

PRIMEIRA - objeto. 

 

1.1 - A CONTRATADA, em decorrência da adjudicação que lhe 

foi feita no Processo Administrativo nº 1.238/2017-SAAE, obriga-se a colocar à disposição 

do SAAE, a título de locação de caminhões e máquinas, com fornecimento de mão de 

obra (motoristas, operadores) devidamente habilitados/treinados, combustível e 

manutenção, conforme quantidade, especificações, marca, ano e preços seguintes: 
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LOTE 01 

Item Quant. Especificação do Objeto 
Média de 

horas/mês 
Marca/

Ano 

Valor Unit.  
x Hora 
 (R$)  

Valor Total 
Mensal  

(R$)  

01 02 

ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS 
- Potencia Bruta mínima: 150 HP 
- Peso operacional mínimo: 
22.000 kgs 
- deslocamento sobre esteiras 
- largura da esteira: entre 600 e 
800 mm 
- profundidade mínima de 
escavação: 5,5 m 
- raio mínimo de escavação: 8,50 
m 
- capacidade mínima da 
caçamba: 1,5 m3 
- com adaptação para rompedor 
hidráulico, tipo picão 
- Ano/modelo de no máximo 05 
anos anterior a data do contrato. 

250 horas 

   

02 04 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 x 4 
(TRUCADO) 

Caminhão basculante com 
capacidade de carga igual ou 
superior a 12,0m³, com eixo 
traseiro duplo e tração 6 x 4, 
equipado com tacógrafo. 
Ano/modelo de no máximo 05 
anos anterior a data do contrato. 
 

250 horas 

   

Valor Total Anual 
 
R$..................(.............................................) 
 

 
 
 

1.1.1 - O ano de fabricação dos caminhões e máquinas 

deverá ser de no máximo 05 (cinco) anos anterior à data deste contrato. 

 
SEGUNDA - condições para locação. 

 
2.1 - Os serviços de  locação  deverão  ser  executados conforme 

as especificações, determinações, quantitativos, orientações e condições contidos no 
Termo de Referência - Anexo I, elaborado pelo Diretor Operacional de Esgoto - 
Engenheiro Rodolfo da Silva Oliveira Barboza, o qual faz parte integrante do presente 
contrato. 
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CONTRATO Nº             /SLC/2017 
 
2.2 - Os. caminhões e máquinas deverão ser colocados em 

disponibilidade do SAAE junto à Avenida Bento Mascarenhas Jequitinhonha, Jardim dos 
Estados - Sorocaba/SP, em 15 (quinze) dias corridos, após a assinatura do contrato, 
para vistoria e liberação para o trabalho. 
 

2.2.1 - Os caminhões e máquinas deverão possuir 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, regular e atualizado perante ao 
Departamento de Trânsito. 

 
2.2.2 - O recebimento será dado nos termos do Art. 73 da 

Lei 8.666/93. 
 

2.3 - Os caminhões e máquinas serão considerados recebidos 
após a conferência e aprovação pela Diretoria Operacional de Esgoto do SAAE. 
Constatadas irregularidades no objeto, o SAAE, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
poderá: 

 
2.3.1 - Rejeitá-los no todo ou em parte se não 

corresponderem às especificações do Termo de Referência - Anexo I, determinando sua 
substituição, bem como, determinando sua complementação se houver diferença de 
quantidade(s), o que, em ambas hipóteses, deverão ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis, sendo de sua responsabilidade todas as despesas e riscos relativos à 
substituição e ou complementação. 

 
2.4 - A critério exclusivo do SAAE poderá ser tolerado atraso na 

colocação do objeto em disponibilidade, se ocorrer motivo relevante que o justifique. 
 

2.5 - A CONTRATADA estará obrigada a locar o objeto de acordo 
com a qualidade, características, ano e marcas apresentadas na proposta e nas condições 
estabelecidas neste ato convocatório, sendo vedada qualquer substituição sem prévia 
concordância do SAAE. 
 

2.6 - O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de 
sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade do bem locado. 

 
TERCEIRA -obrigações e responsabilidade da CONTRATADA. 

 
3.1 - Colocar os. Caminhões e maquinas à disposição do SAAE, 

de segunda à sexta-feira com intervalo de 01 (uma) hora para refeição, podendo a critério 
do SAAE e a bem do serviço público, ser solicitado nos sábados, domingos e feriados, 
devendo ser cumpridas cargas horárias estimadas de 250 horas por mês, conforme 
estimativa de horas/mês de cada equipamento constante no Termo de Referência - 
Anexo I. 
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3.1.1 - As cargas horárias previstas no subitem anterior 
poderão ser aumentadas ou reduzidas, de acordo com as reais necessidades e 
previamente autorizadas pela Diretoria Geral do SAAE, a fim de evitar prejuízo público. 

 

3.1.2  - Será de  total  responsabilidade  da CONTRATADA 
o pagamento de danos materiais, danos morais e corporais, inclusive de terceiros ou a 
Autarquia e seus funcionários, bem como responder por eventuais infrações previstas no 
Código Nacional de Trânsito, em caso de sinistros ocorridos com os caminhões e 
maquinas locados. 

 
3.1.3  - Os caminhões e maquinas deverão estar 

devidamente emplacados e regulamentados junto ao órgão de Trânsito do Município, os 
quais na ocasião da apresentação deverão portar os respectivos Certificados de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV). 

 
3.1.4 - Os motoristas e operadores condutores dos 

caminhões e maquinas locado deverão portar Carteira Nacional de Habilitação em plena 
validade e de acordo com o exigido pelo Código Nacional de Trânsito. 

 
3.1.5 - Os caminhões deverão ser equipados com 

tacógrafo, devendo a CONTRATADA apresentar, diária ou semanalmente, o respectivo 
disco diagrama de tacógrafo, quando solicitado pelo SAAE. 

 
3.1.6 - As máquinas também deverão ter instalados o 

rastreador veicular via satélite, sendo que o fiscalizador do contrato deverá ter acesso as 
informações de localização em tempo real através de sistema informatizado. 
 

3.1.7 - Deverá ser disponibilizado para cada motorista e 
operador um aparelho de telefone operacional, visando contato direto com o encarregado 
responsável do SAAE. 

 
3.1.8 - Responsabilizar-se pela vigilância dos caminhões 

e maquinas locados diuturnamente no local dos trabalhos. 
 

3.1.9 - Executar o transporte para deslocamento dos 
caminhões e maquinas locados, toda vez que se fizer necessário, ou quando solicitado 
pelo SAAE, devendo efetuar a mudança de local dos caminhões e maquinas locados no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por sua conta e risco. 

 
3.1.10  - Substituir os caminhões e máquinas locados no 

prazo máximo de 03 (três) horas, a partir da comunicação do SAAE, em razão de 
acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e condição de segurança. 
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3.1.11 - No caso de avaria dos  caminhões e maquinas, em 
que a previsão de paralisação dos serviços para recuperação seja superior a 24 (vinte e 
quatro) horas, fica a CONTRATADA obrigada a colocar o objeto equivalente, em 
substituição aos avariados. Para tanto, a CONTRATADA deverá fazer imediatamente a 
notificação ao SAAE informando o motivo da substituição e o novo equipamento deverá 
passar por inspeção de vistoria junto a Diretoria Operacional de Esgoto do SAAE. 
 

3.1.12 - Prestar os serviços de substituição dos caminhões 
e maquinas sem cobrança de qualquer taxa adicional. 
 

3.1.13 - Autorizar o SAAE a colocar nos caminhões e 
maquinas seus adesivos com logotipos. 

 
3.1.14 - A documentação relativa aos caminhões e 

máquinas deverá manter-se em ordem durante a vigência do contrato. 
 

3.1.15 - A CONTRATADA assumirá todas as obrigações 
sociais, trabalhistas, previdenciárias e securitárias, bem como, uniformes, equipamentos de 
proteção individual - EPI e demais exigências das normas internas do SAAE. 
 

3.1.16  - Fornecer todos os equipamentos de segurança 
aos motoristas e operadores, devendo oferecer treinamento para a correta utilização dos 
mesmos. 
 

3.1.17  - Observar rigorosamente as normas de segurança, 
higiene e medicina do trabalho estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
através da Portaria 3214 de 08 de julho de 1978, bem como os padrões mínimos de 
segurança constantes na Instrução Técnica de Trabalho elaborada pelo Engenheiro de 
Segurança do Trabalho do SAAE - Anexo IX. 
 

3.1.18 - Responsabilizar-se pela manutenção dos  
caminhões e maquinas, inclusive pela manutenção mecânica, pelo fornecimento do 
combustível, lubrificantes, vigilância e mão de obra (motoristas/ operadores), devidamente 
habilitados, necessários ao perfeito funcionamento dos mesmos. 
 

3.1.19 - Será responsabilidade da CONTRATADA, manter 
os dos caminhões e maquinas em perfeito estado de conservação durante a vigência 
contratual, os quais serão submetidos periodicamente à verificação por parte da 
fiscalização do SAAE. 

 
3.1.20 - Desenvolver boas relações com os funcionários do 

SAAE, acatando quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização. 
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3.1.21 - Comunicar ao SAAE qualquer ocorrência ou 
anormalidade que venha a interferir na execução dos serviços, em que forem utilizados os 
objetos deste edital. 

 
3.1.22 - Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá 

transitar com o veículo ou equipamento locado, para fins particulares utilizando o adesivo 
“A Serviço do SAAE”. 

 
3.1.22.1 - Não poderá ainda, utilizar o caminhão 

locado para fins particulares durante o horário em que estiver realizando atividades para o 
SAAE. 
 

3.1.23  - A CONTRATADA não poderá transportar pessoas 
e/ou funcionários na carroceria ou junto com ferramentas e/ou equipamentos. 

 
3.1.23.1  - O Transporte de pessoas ou 

funcionários deverá obedecer às normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito; 
 

3.1.24  - A CONTRATADA será responsável pelo 
transporte, alimentação e assistência médica dos seus empregados. 

 

3.1.25  - A CONTRATADA deverá se responsabilizar 
perante o SAAE, por todos os atos de seus subordinados durante a execução dos 
serviços. 

 

3.1.26  - Caso seja comprovado pelo SAAE que um serviço 

executado pela CONTRATADA tenha causado algum tipo de prejuízo a algo ou alguém, a 

CONTRATADA da será responsável por todos os danos (civil e criminal). 

 
3.1.27  - Os veículos devem ser abastecidos e lubrificados 

nos locais de trabalho, dentro dos padrões e normas de segurança. 

 

3.1.28  - O transporte da escavadeira de uma obra para 

outra será por conta da CONTRATADA. 

 
QUARTA - reajuste de preços e pagamentos. 

 
4.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 

12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta conforme Lei nº 

10.192/2001. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do Índice "Prestação de 

Serviços em Geral", que pode ser obtido no site da Secretaria da Fazenda do Estado de 

São Paulo, obedecendo a seguinte fórmula: 
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P= Po x.  I 

               Io 

 
onde: 
 
P = Preço reajustado; 
Po = Preço Proposta; 
I = Índice do mês de reajuste; 
Io = Índice do mês de apresentação da proposta. 
 
4.1.1 - O reajuste apurado pela formula acima, será 

aplicado para os serviços realizados a partir do dia 01 do 13º mês, a contar da data da 
apresentação da proposta; 
 

4.1.2 - Antes de cada período de reajuste, a 
CONTRATADA deverá apresentar seus cálculos para análise. 
 

4.2 - Até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês e com base nas 

anotações, CONTRATADA deverá fornecer ao SAAE o número total de horas de operação 

dos caminhões e máquinas ocorridas durante o mês anterior, para conferência e 

aprovação da Diretoria Operacional de Esgoto. Por sua vez, o SAAE terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da medição, para analisá-la e aprová-

la. 

 
4.3 - Juntamente com a medição, a CONTRATADA encaminhará 

por escrito, solicitação de pagamento acompanhada da nota fiscal eletrônica 
correspondente, a ser emitida “contra apresentação”. 

 
4.4 - O pagamento será efetuado pelo SAAE, conforme 

estabelecido na Resolução nº 08/2015-SAAE, respeitando a transferência de recursos 
efetuada pelo Agente Financeiro, sendo: 
 

4.4.1 - Na sexta feira da primeira semana subsequente à 
do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre segunda e terça 
feira; 

 
4.4.2 - Na sexta feira da segunda semana subsequente à 

do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura, concluído entre quarta e sexta 
feira; 
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4.4.3 - Deverá constar no corpo da Nota Fiscal Eletrônica as 
informações: O número do contrato firmado entre o SAAE e a Caixa Econômica Federal - 
Anexo III e que a locação dos caminhões e maquina, será empregado na Obra da Bacia de 
Contenção de Cheias - RDC – fase II - Bacia 2 - Água Vermelha. 

 
4.5 - A nota fiscal/fatura deverá ser conferida e aprovada pelo 

Departamento/Setor responsável no prazo de 14 (quatorze) dias; 

 

4.5.1 - A medição deverá ser assinada pelo(s) fiscal(is)  e 

auxiliar(es) do contrato; 

 

4.5.2 - A nota fiscal/fatura também deverá   ser assinada 

e datada pelo(s) fiscal(is). 

 

4.6 - Prazo de pagamento não superior a trinta dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. 

 

4.6.1 - Se eventualmente a CONTRATADA estiver 

desobrigada da emissão de nota fiscal de serviço por meio eletrônico deverá comprovar tal 

situação através de forma documental. 

 

  4.6.2 - Em caso de inobservância culposa quanto ao 

critério de pagamento, o SAAE suportará a incidência, sobre o valor da nota fiscal 

eletrônica, da variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, acumulado entre a 

data da exigibilidade do débito e a data de seu efetivo pagamento. 

 

4.7 - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota 

fiscal eletrônica, as guias e certidões abaixo relacionadas, sob pena das sanções previstas no 

item 10, podendo, ainda, a critério da administração ter o contrato rescindido: 

 

a)  Guia de Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP; 

 

b)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta 

Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

inclusive contribuição social,  expedida pela Secretaria da Receita Federal; e 

 

b.1) Caso a CONTRATADA não possua a certidão unificada, 

a prova de regularidade do INSS poderá ser comprovada através de certificado atualizado 

ou obtido via Internet. 
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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. 

 
4.3.1 - Deverá apresentar  também  a relação de 

recolhimentos individuais dos funcionários contratados para a execução dos serviços, 
objeto do presente certame. 

 
4.3.2 - Os documentos relacionados no subitem anterior 

poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da administração do SAAE. 
 

QUINTA - condições para execução dos serviços. 
 

5.1 -  Regime de Execução. 
 
5.1.1 - Os serviços serão executados sob o regime de 

“empreitada por preço unitário/por hora”, devendo a CONTRATADA inserir neles a 
mão de obra, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e tudo mais que for 
necessário para o pleno desenvolvimento dos serviços. 
 

5.2 -  Representação do SAAE.  
 
5.2.1 - O SAAE reserva no direito de manter um funcionário 

credenciado e designará o senhor Nilton Viera Neres - Chefe do Departamento de 

Drenagem, para representá-lo na qualidade de fiscalizador do contrato e o senhor 

Maurício Marques Faria - Chefe do Setor de Corregos e Canais para auxilia-lo na 

fiscalização. O fiscalizador poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício 

da fiscalização. 

 
5.2.1.1 -  Se houver alteração do fiscalizador, o 

Setor responsável deverá comunicar ao Setor de Licitação e Contratos. 
 
5.2.1.1.1 - A alteração será formalizada 

por apostilamento. 
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5.3 - Representação da CONTRATADA. 

 
5.3.1 - A CONTRATADA manterá o senhor__________, 

como preposto responsável durante a vigência do contrato. 
 
SEXTA - subcontratação. 
 
6.1 - Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, 

podendo, contudo para determinados serviços, fazê-lo parcialmente, mantendo, porém, 
sua responsabilidade integral e direta perante a Autarquia. Os serviços subempreitados 
deverão ter a anuência expressa deste SAAE. 

 
6.1.1 - A subempreitada deverá comprovar sua idoneidade 

perante o órgão, bem como regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitação 
exigida neste edital. 

 
SÉTIMA - valor total do contrato. 
 
7.1 - Dá-se ao presente contrato o valor total de                            

R$ .............................. - (..................................................................................................).  
 

OITAVA - recursos financeiros. 
 
8.1 - Para atender a despesa decorrente desta licitação será 

atendida através da dotação orçamentária alocada ao SAAE, apontando-se para esse fim, 
no corrente exercício financeiro, a dotação nº 24.05.00 4.4.90.51 17 512 5005 1067 04 e 
24. 05.00 4.4.90.51 17 512 5005 1067 05, esta ultima proveniente do contrato de 
financiamento com a Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0351022-70/2011, na forma 
prevista no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e nos termos da Lei Federal 
nº 11.578/2007 e Decreto Federal nº 7.488/2011.   

 
NONA - garantia. 
 
9.1 - A CONTRATADA deverá assegurar a garantia legal 

prevista no art. 14 da Lei 8.078/90. 
 

DÉCIMA - sanções por inadimplemento. 
 
10.1 - Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples 

condição do contrato a ser firmado, ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as 
partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais previstas na seção V do capítulo 
III da Lei Federal nº 8.666/93, em especial: 
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10.1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta, no caso de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 18.1 
do edital; 
 

10.1.2 - multa de 10% (dez por cento) do valor total da nota 
fiscal eletrônica, se os caminhões e maquinas entregue(s) estiver(em) em 
desconformidade com a(s) especificação(ões) e/ou quantidade(s) contidas no Anexo I 
e não for(em) substituído(s) e/ou complementado(s) conforme subitem 2.3.1; não havendo 
a(s) referida(s) substituição(ões) e/ou complementação (ões), o Contrato poderá, a critério 
do SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da multa prevista no subitem 10.1.11; 

 
10.1.3 - pelo não cumprimento do prazo estabelecido no 

inciso 2.3, para colocação dos caminhões e maquinas em disponibilidade, a 
CONTRATADA incorrerá à multa de 1,0% (um por cento) de 1/12 avos do valor total do 
contrato, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, ao fim dos quais, se a colocação 
não for efetivada, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido sem prejuízo da 
multa estabelecida no inciso 10.1.11; 
 

10.1.4 - o não cumprimento do prazo estabelecido para a 
prestação dos serviços, conforme estabelecido no inciso 11.1, acarretará à 
CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) do valor total da nota fiscal eletrônica, por 
dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, se a locação não tiver 
sido realizada, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da 
multa estipulada no inciso 10.1.11; 

 
10.1.5 - a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de 

multa de 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal eletrônica e no caso de 
reincidência, multa de 20% (vinte por cento), se os caminhões e maquinas “A Serviço do 
SAAE” estiverem sendo utilizados para fins particulares, conforme estabelecido no 
inciso 3.1.23;  
 

10.1.6 - multa de 1% (um por cento), do valor total da nota 
fiscal eletrônica, por hora de paralisação dos serviços, sem motivo justificado, até o 
limite de 10% (dez por cento); ao fim dos quais, se os serviços não forem reiniciados, o 
contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da multa prevista no 
subitem 10.1.11; 
 

10.1.7 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, se os serviços forem executados por intermédio de terceiros; sem 
observância do disposto no inciso 6.1; 

 
10.1.8 - multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor 

total da nota fiscal eletrônica, até o limite de 10% (dez por cento), pelo descumprimento a 
qualquer cláusula deste edital; 
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10.1.9 - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do 

valor total do contrato, por dia de atraso, até o máximo de 10 (dez) dias, se a 
CONTRATADA não efetuar a renovação da caução, na hipótese de aditamento do prazo 
contratual; 

 
10.1.10 - multa de 1% (um por cento) do valor total da Nota 

Fiscal, caso deixe de apresentar as guias e certidões, comprovando o recolhimento de 
encargos sociais e fundiários, GRPS e de ISS, junto com o documento fiscal, conforme 
inciso 4.7; 
 

10.1.11 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total contratado, em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA. 
 

10.1.12  - A CONTRATADA que, convocada dentro do 
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará IMPEDIDA DE 
LICITAR E CONTRATAR pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com o Município e, será 
descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores, garantido o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no pedido de compra e das demais 
cominações legais (Art.7º, Lei Federal 10.520/02). 

 
10.2 - A aplicação de qualquer penalidade prevista no presente 

Pregão Presencial não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
 

10.3 - Os valores de eventuais multas serão descontados da 
caução feita pela CONTRATADA e/ou dos pagamentos devidos pelo SAAE Sorocaba, ou 
ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 

 
10.4 - Os casos de rescisão contratual, se eventualmente 

ocorrerem, serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
DÉCIMA PRIMEIRA -  vigência e condições para assinatura   

do contrato. 
 
11.1 - A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 

contatos a partir da presente data, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites 
legais permitidos no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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11.1.1 - O contrato poderá, a qualquer tempo, ser aditado 

para adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie. 

 
DÉCIMA SEGUNDA - caução e seus prazos. 
 
12.1 - A CONTRATADA deverá recolher aos cofres do SAAE, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da presente data, a importância 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta, a título de 
caução de garantia da contratação, devendo essa caução ser efetivada numa das 
modalidades previstas no §1º do Artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

12.1.1 - A prova do recolhimento da garantia referida no 
inciso anterior, deverá ser feita mediante a exibição do respectivo comprovante para 
juntada no processo correspondente. 

 
12.1.2 - O valor da garantia constante do inciso 12.1, será 

restituído à CONTRATADA quando do término de todas as obrigações assumidas no 
presente contrato. 

 
DÉCIMA TERCEIRA - vinculação ao edital do Pregão  

Presencial nº 06/2017. 
 
13.1 - Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a 

vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas 
por ocasião do processo licitatório. 
 

13.2 - O cumprimento do presente contrato está vinculado aos 
termos do edital do Pregão Presencial nº 06/2017, seus anexos e à proposta da 
CONTRATADA apresentada ao Processo Administrativo nº 1.238/2017-SAAE. 

 
DÉCIMA QUARTA - legislação aplicável. 
 
14.1 - O presente contrato será regido pelas disposições da Lei 

Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, Decreto Municipal nº 14.576 de 05/09/2005 e Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, Lei Municipal 9.449 de 
22/12/2010, Decreto 19.533 de 29/09/2011, Resolução nº 08/2015-SAAE o Código Civil e 
Código de Defesa do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP 
para dirimir qualquer questão relativa ao presente contrato, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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14.2 - E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente 
instrumento do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) 
testemunhas que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais. 

 
 
 
Sorocaba,          de                                de 2017. 
   
 
 
 
  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Ronald Pereira da Silva - Diretor Geral 
 
 
 
 
CONTRATADA 
 

 

 
Testemunhas: 
 
01ª                                                                    02ª  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS 
 DE HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 
 
 
 

...................., ..... de  ......................... de  2017. 
 
 
 
A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as 

penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos 

documentos integrantes do envelope “Documentação”, sob pena de sujeição às 

penalidades previstas no item 19 do edital do Pregão Presencial nº 06/2017, 

destinado à contratação de empresa para locação de escavadeira hidráulica, e 

caminhões basculantes, com fornecimento de mão de obra 

(motoristas/operadores). 

 

Razão Social:  
 
CNPJ-MF:  
 
Representante legal:  
 
Cargo:  
 
RG e CPF:  
 
Assinatura:  

 

OBS: Este documento deverá ser entregue 
juntamente com os envelopes, podendo ser 
preenchido e assinado na Sessão Pública. 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR                   
NO QUADRO DA EMPRESA 

Decreto 4.358, de 05.09.2002 

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 

 

   ................................................................................, inscrita no 

CNPJ-MF nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................................ e do CPF nº ...................................... DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 

.................................................................................. 
(local e data) 

........................................................................................................... 
(assinatura do responsável ou representante legal) 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

OBS: Este documento deverá ser preenchido  
em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VI 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

1. Identificação do Dirigente: 

 

Nome:  CPF: 

Cargo: 

Empresa:  

Telefone:                                                                  e-mail: 

 

2. Declaração: 

 
DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artigo 73-A, da Lei Orgânica do 

Município, e no artigo 1º da Lei Municipal nº 10.128, de 30 de Maio de 2012, 

regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo 

Decreto Municipal nº 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipóteses 

impeditivas de contratação, e que: 

( ) não incorro em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo. 

( ) incorro nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo. 

( ) tenho dúvidas se incorro ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s) 

inciso(s)         do referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, certidões e 

informações complementares que entendo necessários à verificação das hipóteses de 

inelegibilidade. 

 

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal nº 

7.115, de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), 

que as informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

Sorocaba,        /       /  

 

 

Assinatura 

     RG 
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ANEXO VII 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA. 
CONTRATADA: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): nº            /SLC/2017. 
OBJETO: Contratação de Empresa para locação de caminhões e máquinas, com 

fornecimento de mão de obra (motoristas/operadores). 
 
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. 
 
Sorocaba,         de                               de 2017. 
 
 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Ronald Pereira da Silva - Diretor Geral 
CPF nº:  
ronald@saaesorocaba.sp.gov.br 
rropereira07@gmail.com 
 
 
 

CONTRATADA 
Nome e Cargo 
e-mail institucional 
e-mail pessoal 
 

OBS: Este documento deverá ser assinado      
quando da assinatura do contrato. 

mailto:ronald@saaesorocaba.sp.gov.br
mailto:rropereira07@gmail.com
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ANEXO VIII 

 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

 

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA. 

CNPJ Nº: 71.480.560/0001-39 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): nº            /SLC/2017. 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA:  

OBJETO: Contratação de Empresa para locação caminhões e máquinas, com 

fornecimento de mão de obra (motoristas/operadores). 

VALOR (R$): 

 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 

Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 

requisitados. 

 

Sorocaba,          de                                de 2017. 

 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CPF nº:  
ronald@saaesorocaba.sp.gov.br 
rropereira07@gmail.com 
 

 

OBS: Este documento deverá ser assinado 

quando da assinatura do contrato. 

 

mailto:ronald@saaesorocaba.sp.gov.br
mailto:rropereira07@gmail.com


 
INSTRUÇÃO TÉCNICA DE TRABALHO Ref.: IT 001/Seg 

PADRÕES MÍNIMOS PARA CONTRATADAS 
Locação de Escavadeira Hidráulica e Caminhão Trucado 

DATA: Mar/2017 

Página 1 de 5 

 
1. Padrões Mínimos para Contratadas 

 

Conforme termo de referência “Contratação de empresa para locação de escavadeira hidráulica e 

caminhões trucados 6 x 4 com motoristas e operadores ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Sorocaba”. 

 

2. Embasamento Legal 

 

Normas Regulamentadoras - NR 

NR 01 - Disposições Gerais; 

NR 04 - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho; 

NR 06 - Equipamento de Proteção Individual - EPI; 

NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO; 

NR 09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; 

NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

NR 18.6 - Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas;  

NR 18.35 - Recomendação Técnica de Procedimentos Nº 3 – RTP-03. 

  

3. Objetivo 

 

Promover a permanente melhoria e contínua compatibilização do trabalho com a prevenção da vida, 

integridade e patrimônio do SAAE Sorocaba e envolvidos, e a promoção da saúde e segurança dos 

profissionais nos trabalhos de Elaboração. 

 

4. Integração de Segurança 

 

A integração de segurança é obrigatória para todos os colaboradores contratados, para o 

representante legal da contratada e os demais que executarão o serviço para o SAAE Sorocaba; a 

integração deve ser realizada antes do início dos trabalhos. 



 
INSTRUÇÃO TÉCNICA DE TRABALHO Ref.: IT 001/Seg 

PADRÕES MÍNIMOS PARA CONTRATADAS 
Locação de Escavadeira Hidráulica e Caminhão Trucado 

DATA: Mar/2017 

Página 2 de 5 

 
A integração será ministrada pelo Setor de Segurança e Saúde Ocupacional - SSSO, do SAAE 

Sorocaba, abrangendo os seguintes tópicos: 

Conceitos básicos e recomendações gerais de segurança no trabalho relacionado à atividade; 

Informações sobre os riscos relacionados a esse trabalho e meios de prevenção; 

Informações da Recomendação Técnica de Procedimentos Nº 3 – RTP-03; 

Programa de Prevenção de Riscos ambientais - PPRA; 

Atestado de Saúde Ocupacional - ASO; 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. 

 

5. Operação da Escavadeira Hidráulica 

 

5.1. Condições de Uso do Equipamento 

O equipamento escavadeira hidráulica deve ser inspecionada regularmente para verificar suas 

condições, verificar se está livre de defeitos mecânicos e/ou problemas de segurança. O equipamento 

só deve iniciar aos trabalhos se estiver em boas condições.  

A Contratada é responsável pela realização de inspeções precisas e corretas no equipamento; 

A condição do equipamento é muito importante devendo o operador observar e inspecionar suas 

condições antes de utilizá-lo; 

Se em qualquer momento a condição da escavadeira não satisfazer os requisitos mínimos, deverá 

ser rejeitado para uso na obra pela Contratada até que suas deficiências sejam sanadas; 

Quaisquer irregularidades comunicar imediatamente o superior imediato e o responsável do Saae; 

A Escavadeira Hidráulica deve estar em condições de operação. 

 

5.2. Do Operador da Escavadeira Hidráulica 

O Operador deve estar Habilitado Capacitado e Autorizado para operar o equipamento; 

O Operador deve observar as cargas e sobrecargas de taludes quanto à material retirado das 

escavações que deve ser depositado a uma distância segura, conforme RTP-03; 

Deve orientar a todos para manter distância segura da carga em movimento/içamento; 

Deve orientar para manipular carga somente com corda, vara e/ou algo semelhante; 

Deve orientar a todos para manter distância segura quando a máquina em operação; 

Deve cumprir as disposições legais da Recomendação Técnica de Procedimentos Nº 3 – RTP-03; 

Deve cumprir todas as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. 
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6. Do Motorista de Caminhão 

 

O Motorista deve possuir habilitação compatível; 

O Motorista deve orientar os envolvidos a manter distância segura quando carregar caminhão; 

Deve cumprir as disposições legais da Recomendação Técnica de Procedimentos Nº 3 – RTP-03; 

O Motorista deve observar distância segura do caminhão e os taludes de escavação assim evitando 

cargas e sobrecargas, conforme RTP-03; 

Deve cumprir todas as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. 

 

7. Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

 

A Contratada deverá indicar quais EPI deverão ser utilizados por um profissional de segurança do 

trabalho. Além de tornar obrigatório o uso dos EPI pelos seus colaboradores, a Contratada poderá ser 

requerida pelo Setor de Segurança e Saúde Ocupacional - SSSO, do SAAE Sorocaba, a fornecer 

outros equipamentos de segurança em razão da complexidade do serviço a ser realizado; 

Os colaboradores Contratados deverão estar portando e utilizando os EPI especificados no PPRA ou 

APR sob a pena do serviço ser paralisado a qualquer momento até que os desvios tenham sido 

sanados; 

 

7.1. O Operador da escavadeira hidráulica deve estar, no mínimo, portando os seguintes EPI: 

Calçados de segurança com bico de aço; 

Capacete com jugular; 

Óculos de proteção; 

Luvas; e 

Outros EPIs que poderão estar indicados no PPRA da Contratada. 

 

7.2. O Motorista do caminhão deve estar, no mínimo, portando os seguintes EPI: 

Calçados de segurança com bico de aço; 

Capacete com jugular (para quando sair da cabine do caminhão e se expor na frente de trabalho); 

Luvas; e 

Outros EPIs que poderão estar indicados no PPRA da Contratada. 
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8. Das Responsabilidades da Contratada 

 

A Contratada deverá dar conhecimentos e treinamentos aos seus colaboradores quanto ao serviço a 

ser executado, bem como aos locais de execução de serviços; 

É obrigação da empresa Contratada, determinar a seus Colaboradores: 

Cumprir as determinações de segurança e saúde do trabalho, inclusive as deste documento; 

Exigir dos seus colaboradores o uso dos EPI recomendados assim como fiscalizar; 

Treinar seus trabalhadores para que suas funções sejam executadas com segurança. 

Comunicar também o setor de segurança do SAAE em caso de acidente no trabalho; 

 

9. Das Responsabilidades dos Colaboradores da Contratada 

 

Fazer uso dos EPI recomendados; 

Cumprir as determinações de segurança de sua empresa assim como as deste documento; 

Cumprir as determinações de segurança do Setor de Segurança do SAAE Sorocaba; 

Em caso de acidente no trabalho comunicar imediatamente seu superior imediato e, caso necessário, 

acionar o SAMU pelo número 192 e/ou Resgate pelo número 193; 

Comunicar também o setor de segurança do SAAE em caso de acidente no trabalho; 

 

No decorrer do serviço, se perceber, sentir ou desconfiar da existência de algum risco, pare o serviço 

e avise seu superior imediato ou o responsável do SAAE Sorocaba. 

 

10. Documentos Obrigatórios 

 

A Empresa Contratada, antes do início dos trabalhos, deve apresentar os seguintes documentos: 

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; 

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional (Apto para operar máquinas e para motorista caminhão); 

Ficha de EPI por Função; 

Cópia do Certificado do Curso de Operador de Máquinas; 

Cópia da CNH do Operador de Máquinas; 

Cópia da CNH do Motorista de Caminhão. 
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Todos os programas e documentos acima devem ser desenvolvidos independentemente do número 

efetivo de colaboradores da Contratada. 

 

Os documentos devem ser entregues ao gestor da Contratada (Agente Fiscalizador do 

contrato) e, encaminhados ao Setor de Segurança e Saúde Ocupacional - SSSO, do SAAE 

Sorocaba. 

 

11. Da Composição do SESMT 

 

A empresa Contratada deve atender o dimensionamento dos componentes do SESMT, com 

profissionais especializados conforme Norma regulamentadora NR-04; 

 

12. Considerações finais 

 

Todos os colaboradores da empresa Contratada deverão passar pela integração de segurança do 

SAAE antes do início das atividades, inclusive chefias e responsável legal da Contratada. 

 

O presente documento é um resumo parcial das normas de segurança, e é indispensável ressaltar 

que a empresa Contratada deverá atender integralmente a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3214 

de 08 de junho de 1978 e suas atualizações e outras leis relacionadas à segurança e saúde do 

trabalho. 

 

 

 

Heraldo Salgado de Moraes Junior 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 



.qplexo AO TERMO OE COMPROMIsso N' g3919ZZ=ZgLZgll / MINISTÉRIO OAS C}DAOES / CAIXA

n' Qgg.1.9Z2;3:

It
.1

') 'qi

1)1íC É:

h,t F'poi\ii 'i'E! N 'rE

SP

É
CL/\USULA pnióUE'iRA - DO QBJeTO

D I'er

Üil i!:liÊ$XgWIÇÊ% Êêl#glHH
C AUSULA SEGUNDA

lc
rçcaQ $e

DO PLANO DE TRABALHO

:X::il::lÇBf: %i U
rfo !'ermo cic Coíllprontisso. Indeferi(J(mlenlc

[u: }0 {:aSO dl içar susP

utC l í&i.bca
P

C
/\USUt./\ TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

f'l ) l )

C (}A. tP IRAI,TI'I'E I.JTE
ripa mlll.ua (Jc \:coperaçõo na execução cJQ ütijeto previsto na Cláusula Prinlefra. sâo ot tgações elas parlcs

/' .,;:/T



€4/ .\A

Wl1lM$:$=zPxu,=.::==
ber e ;lrlzilis8r as prestações de contas encaminlladas Jwlu CON.IPROR41SSÀRIO

'T )all'lo ícll;i:

c)s çzls(.)

[)0 CD#uSPROF/tlSSÀRICI

Rlwsfinrdos pela uniãc}. i:lCluSiu'i!

li 1,: ÊEHt:.H;lll

D(] (;0.COhlPROr\tlSSADO
Alagar {)S recursos conslanicc rin .r... .
{ IratJStili) ocl;lrtí) --"J uv l vllllr} rle

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

Capo rtíd a

/



eA/.\A
=='=Z=:=Hil=:: : =:Eq=::â #l .S=:Z E'L38';WT;'lãHEZ:M gZ;

D C.(1)içlPflOf.ÇISSARIQ afogara. a titulo íJc t:OnlraÍ)ãrttdii) RS Q,lJW figrgl d- :Ofrlo COMI. o l;rurto

:llll$E 3; n:.:p.lüJ.m r:ursos {la COl-..tPROh4fSSAR(Q destinado!
lesar:to. obecleceürlo no desdobramenlc}

:clrlsecução (lo ólllril(
iOi' fontes (ie r(:cursa)s e

: LPr5 0 ](liciQnürs qUI
n s a})ilidnd{.

ircnflari1 5âi' neCessárIaS il CDr)scc
nfu61vâ {fo COMPÍROít:ílssÁ.filrD. do ol)leio (Jesll: Tcríno (Jli Conlpínml icl It?rõ e

IO'/tmelllçaçilo rlnonCCirit. inclusive da COlllriiÍ
ilt) Ternlr} (Je Canil)rcnusso '

financelr . deve seí ereluada. otirí(Jatoi ienlt). n

-t CLALí5UI.A QUINTA

- - ;.,l:.=q:=::lislgB. n, .EH-J::E .IH:l=U':.,=: ':lE:' i.=1:.:?:1:1:=1.fl?:=:'j=c:ao ,;#l.:""' ," .
DA AUTORIZAÇÃO PARA iNiCIO DAS OBRAS/SCRVTÇOS

il:illXHg%% ãH ;li XH lg :nlu: :,n=:;':!:.=lí=-;)'Cornpromtsso u'r\vIvI l ç!'l l L para o IniCIo rlC

Hnlcío das obras é CQRdtcroí ada. ;.lín(fQ. Ó ÍQtQHRdo de nhríi($) í)aralrsadaís) tíc Corllr
o ámt)ito de Progrcarnas (Jo p.ilniStéficl (lãs Cit,todas. (quando extslenles. pela Cornprnnliss.

:orrcrá al)Ós ü riíl.i} iÇàü [!o lJfoçc:;se (fc !álisc: pos-Crlrllí81

S ::'::..=:;=Z=.=:::::;.=:;JB.l:=Sá::.=:m::l'"'~'': -;. ;'';' .
LAtJSULA SEXTA

DA LIBERAÇÀ0 E DA AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DOS RECURSOS

LAUSULA SETfMA
DA CLASSIFICAÇÃO onçAwchTÁntA E FiNAncEIRA oos ReCURsoS

rls d- SRS cón} ll Cx!:
'os orça rnenlas (las partesiçar cio objeto do Termo de Compromisso correrão ã coma de recursos a(JÍ}S }os

l rc

unidade GcslQr&l !7S00q Gestão

"'". N.CiJ « a@-tuÊg.aeab..!:U®.g gÉg..çanBm). BHu:!2.

«" " -«:::Üi3:1:1F=wwwmw=#'smw g
:::::8R:l:;F:.::talk':t á;5::=z':::ri:=,i='H':::=í:z;T:=ç.:R:;':='z=:::=i:;:'E.=

A {le:;pesa (Jo CObtPROUÍSSÁRIO com ii rlxucuçúo dü obÍela do 're
IP;JfllCli3. CqrrCrca á CQ la de reCUrSOS alOÇaaaS a Seio t)rçanlentO.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Cola iílron'



1) . xl axer:uçáa financetn do TRrnlo de Compfomíssc) t:levara .3iendcr cDS condições estabelecidas

- - /\ proa:ramal;ão e a cxecuçãci deverão sef realizadas f:m sel)arado. {le cacofdo com il n;ilurí:;

11;) t.l bula

e i:i !ontc. s

Hlt t'ã 5

üs

ecvno$ 1ransíêridos pela CC)MPRofplFTENfE nàc} l)oderão s{.}r ul;lilaclas ''ara n --r"-r'l'
I'v' 't"io drllQriof OtJ POsfarior á vigéRcicã do Tento (fO Compram;sso. --- t'"''' '' i"'11'"'-''

1.=tlrs os íri)nsrl:rttlos lÍBia CObtPROhiíTEW'rE

ilo {J cJ(:sF.

lâ(} 1)orlcrão sar útil fins r)rn íirlafr(J Kle (li'vQrs

OS rt?c:irmos
BCIQxí êl U:=i!'Ê.'8==:=y:E=E: liE'S:i%,?e:.Z:;1;1311'H. !)Ol] 00(}.i 7r)1.4-a

111111 iw:!:u ,s; s
)s

C eaXC:íLlslç'õnllln
\ incuíada ao 'l'crríl CJe Cnritpr(lniis

}.

Sflr;O aplicados í r: )(JCrl)Otcã Cle !)aLIPêtnrrd $e.Í\

l)tl Cfn Íuní!{) (lt? ; PliCilçi)[) ÍírlilrlC if; (Jc {:lírio ilr.n

i.,'«,. fe'J.?,a'. o',a 'l.Jo a s ba uiií.z«ç;lll ',l :;.;. ;' ílll;,l,= 1;::

hiP(}lCSt2S {! segundo as modalidarJ!:S de ilfliicaÇÕo Í)rcvt$toS nesta ClíluSulca.
{l C(lh4F)l?oâulrTElxlTE ilut(2ríztada êl [)ÍOrt'tl)VeÍ tlS af)liçaÇõ(:s rIoS r cíir$t')!; çrC{J1l t(JCIS

É HZ llH S ; $U HiiHF93ã :ll:l;:i'.=:\:'.!!
:::É;...%i,'::gnig;.gg:;g'=.;=:'='Êa.::=:::, : P''üJ- p''"''-"' :

' '-'-\-r \J UUI l itJ ÇO n rr

ns n

Ux(!r:uçi}(} (JCi ubJ

:Xlill{.:àa (jí;
ES. CEPOS

f)rezo írnFJrí)rí {í

OMPRQhliçç/ de despesas. se realizacías em desacordo com }is {fJSPOSrçóeS dn lera)o ce

r%J11 1 iJ l:m í) es

prrnêo Rira):ínlc

il.Êzy==m='Jmu' ==u'=:;=.r:,=.:u::!'=t'==!ss:' ; n!=;E"::=. ;:
.:=,; =: :H=:e='à:=:J:=R :â.l::U=:: ;:==g:

ilt/ vi lltlrÍ:
os {'lrlt1110S dns

o$
:cbí(los t'.

lii:BI l :J:1 :3Rm::.'« ::===,a:ã!:

s d;i Urlpão pefa co''' uppohtà%f;íac : ço-'PI. 'e5[il:JI

CLAUSJULA NONA - 00s BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO OA VIGÊNCIA CONTA".DUAL

dos
coo/ipnorç,)i ITiqTE

1;=h!!=11:1':'E.::=";;:m:;'='v:m.:' '="'u:i,'l:''u::: : l==,:C OrllPTGrnlsSC
dí-: fJrrjprif;t.

/z'
/

;.2
'./



eAf.\'A
LALISI.JLA DÉCIMA DAS PRERROGATIVAS

:il:T::::=='ma:ia:; PÊ T=:w:=:n:'::'u's=R#:,z'swl:.:n':J\::T=:= };=

ãB iilâai l ÚBH: W ,=!pu'!:!::.,lt:âs'z%:n!:!!

l:$il#$ê? :m x } l: ::: :w:i :i:'i:::
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

'1 I'iHÜH$Hh$1% iPe !iz,-: !z i i:çJ::

loc.umenlos. i) (leal(quer ntamenlo. sempre que stllgaí conveniente.
- A i:DÍ.IPRQh-ltTElqTE Poderá solicitar o encaminhamento de Copias

!:t-AUSULA DECIMA SEGUNDA

los comprovcant !s fJ (Jt)sf)esiis

ll;lllíHIR$81iwmn n m :; ç
DA PRESTAÇÃO 0É CONTAS

Zl% E:RIDE)Fllil:E gHI E ãE31 iê: IE
:,!=: :='g'::..:=;:=H;.:=.:'==U. ''': '.'''-; -.,';;'; '''".,; ''''''' .',.

ITI''Tl:l:l::Fn'=.sa'V==H :L='==': :E:m;.z't,:n:s's.F.:::':: g::f:.=:=? "' ''"""'"- .
tê 60 (sesseftlã

Í :l : :=":=='=;.::=: : , :.:.:2=:.'=t S ::.E,:=;=!..:lE '.-'::;.HZ:l:

ARIE ITU :H:Elli'àHHI $%ÃI SZH li FE

S HHÊEilH :!ÜllilllB S IÇ%::lls='=1 :; :1 :::::::
:')rüPRt)rx1ITi:rul'E cnc lrninllRfã dqntlnciR QO Trio)tinttl {lc CtMlâs da Unido.
? i! l . Otlcorri(!c Q Pr zõ da nonricação sem que a irreÇlularicJade lenhzf sitio sanar.

LA(JAULA DÉCIMA TERCEIRA
DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

cume)ricla a nbrigaçfio.



(AJ..\a
idz

l i:

CI.AUSULA DÉCIMA QUARTA

# ;l;:':Hã;;:l'::T.::Í::.EZlfl'::, -.::l,.?l?illi.R,i:=11XE,81T=:.:..,,::;:.:'.:lT'à:J:

DA AUDITORIA

l!'l:lJ:l:ll$1B$ E ;J:f;:} ::: : .='=::::11:{ :!e.:::::::
E

)ItZ;JÇÓO OU au(iítoria. v--.f' {c'iuv» {.ilrclil O(l in(Jlrcl:)nlQrlt t:Or [) irlSfrUÍTifl:n

. ''\'1 :lT=:=1:.:::'TI.T'T" - " '"""-"«. «; «; : "; *"' """'""'.
F] ilCIUa (j

:of\dpR(.) {i i ;-f'rF
[:jU'é']í]i'10 ef'!

:;ã#iHl$'S.nw m: xii.:xux i: :: :l
e :..::':=-'UXÊ11:i! h) HH IU1(:;} S gUÍI(l(} l tO(J lo lorQQcl(Jc] l)t?jFI Coi\.}PFR{''lh.ii'r=i.t I'

nt} prazo de itfé IS {cluini:e) atar I'nnl....'-'v'''' ' '-i ;i t'.

sol) pena de stíspensão dias. f:nnllnCJ(JS d f)Hrlif l
l)flrílçiJI) (IOS;

10f18nli'?Rl{

er:t/r5 )

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

:tP.
bt)rabi)O dft:;

In 'l' frl t}

DA VIGÊNCIA

i-nmpronlísSO tnlclilr.si!- l nél i
l)rofrn!)anão nle(fíanlQ Tt:rrnr;

ltfC rf ií)CÇn ;i t:onscCiu;.)o ii

iil (/r. S(Irã ;lSI.:nit
fí1lvo c

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
fdÇii0 dêl COrvlP1?01
l/t) il :f r( ilf 't,VU. 'i l::

:i::.=H$H:npp==n:.g::ãg;: nm':l: '=:;:'=:H:':=É!::.::::3;=''.â, :i=

DA RESCISÃO E OA DENÚNCIA

c iiJ ;l(J ;J S
'.:l:l:Jl===..Z=il,==':il=.=. Íf:='. S.f::ee'"''"' . ',"""---..«." --

PltlrlO (JC: e {luanac constatada f)fila COMPRO]HITEF u cumprimento tlc tlual(]ueí tias Cl}
Ebüllto e nos Projelos Técriiccls. TE a utilização dos íecurscls em (fesacoffJo

rJoloç}

?

Fcc

:%$11SZ : :lH:'Ü'lÊg$Z.UH e.'iw==E;'::;cabos 'ú==;T.:E'l.=='=ml;EÜ:l 11:T

?li'':Íl:.::,:'i==.=::='K1=5':.f:.ll:T=!'.Êfl:=,=1";:', ' "'.. ''" .-,

n'lcnie Ji
}luÇ.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA ALTERAÇÃO

illl11:êl :llW$HHEh
.:. ''w::;==:: :='g:!::;:s'll:gl::=:,g';n:: ;50. f?nl (feaCorrcnci«a (le alr;tçrl n-l n}

Je oíiao" pela COMPPOMlrErul'E

7 :ig.i vO(J(: ,$/
-tl



==:1.T=ul:l':::!::: ::u:"=;='.,::'F::: :;*: ,;i:.s'i==u':::.;=.gi. ux:.='.;,,;::
H .+ E

CLÁUSULA DÉCIMA N.ONA

'CÍ
cal il al1l?rí)çâf] {JO Ot)leio f)r(!visto [io I'crr110 dí! Cr)mproml$so,

DOS REGtSTROS DE OCORRÉNC:AS E DAS COMUNICAÇÕES

;ill,.l.?ii.;=:'':=''.=.1:,=::ilU::.:;;f=:11:EEI'' ":';,--',-: : ."'«ç'. .'':'. '''',«. '' c.«..««". .',.

S
ct.int iriicaç:5es de fcalos OU oc.arrénciils rtJf3ti,/as /TO fcríHci
ie folias se ünircgues por carta prolocofRüa. lelegr/lrnfi ou fax.ra: .rermcn (fC CQmpromjsso sclrão {:onsicJeraclas çonlll

IÜb hi.-''$'"-WU'-aUZ.W.gga.)aaliL::.5gWIUa6 0 ; " ;' "''l. .nde'.ç.BO. ' ''''
A$

ZEES:lH?.$1:1=Ú=11';uz::is li;:aa%,aa'Eà.;s-J:?\=1.\:'Eu"

/\ L'Cfti(Jo

;\ : /\ J\'tP L]L ll..l

LAUS tJ LA
PO

VIGA SlhiA

P;tr;3 {Jirlritií US i:OflfltlOS (JeçarrclrlleS do TernlC}
i.]rl.o (Jo Estado de :2z:SL=g!!!Q. com renúrlcla exprc

DO FORO

. / /.=::=:";,=::=:::=:#z':;
/// /

de Coínprnrnrssa fica cleilo Q foro da Justiça Fed
5sa dc {lualquer oulrn. por mais privilegia(io que seja

lslrumento emgU {c uas) vias de igual latir.
jlirf(Jicos e lflgais. erll guizo e forra doía.

fír 18r)t este
aria seus efeitos

'a

/ #
#

";«,G.7â ÓÕ

B,Wm'$
«.

tITENTE

A

Nul

''z@@ "=:g:TJa="'


