
Prefeitura de
SOROCABA@ Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

CON'TRATO N' q 'l) /SLC/2020

RAM O SERVIÇO AUTONÓIÜÓ ÓÉ ÁéUAI
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA E A ZARAMELLA & ZARAMELLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA, PARA LOCAÇÃO DE CAMINHAM
BASCULANTE TRUCADOmRAÇAD0 6 X 4, COM CAÇAMBA ESPECIAL PARA
TRANSPORTE DE MATERIAIS BRITADOS E PEDRAS DE GRANDE PORTE, COM
MOTORISTAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2233/2020 -- SAAE......-

O SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO do município de
Sorocaba. com sede à Avenida Pereira da Salva, n' 1.285, Inscrito
no CNPJ/MF sob o Ro 71 .480.560.0001/39, neste ato representado
pelo sêti Diretor Geral, engenheiro MAURI GIRO PONGITOR,
portador da Cédula de Identidade RG n' 9.28t.828-6 e CPF n'
ó49.ê5;1 .078-67, doravante denorüinadó simplesmente SAAE, e a
ZARAMELLA '& ZARAMELLA COUÉkCiO E SERVIÇOS
OPERACIONAIS LTDA. cón sede à Rua Francisco Fernandes, n'
7iO - Éairró Cerrado, na cidade de ltararé/SP -- CEP.: 18460-Q00,
Inscrita no CNPJ-MF sob o n' 26.883;972/00001-65, representada
nesta âtó, pelo suá Proctirádorá, sénhóra DAIANE TACHER
cuNHA, portador(a) da Cédula de Identidade RG n' 36.468.632-7
e CPF hó 416.560.068-71 , dera\rente designada CONTRATADA,
têm éntré si, justo e contràtàdo; nós termos da Lei Federal n'
8.666/93. eh conformidade eom ó edital db Pregão Eletrõnico Ro
44/2020 : - Processo Admihistfativo na 2233/2020 - SAAE, e as
êláubülas a seguir reciprocamente aceitas

PRIMEIRA - Objeto

1.1. A CONTRAI'ADA em decoírência da adjudicação que Ihe foi
feita no Processo AdministratiÜÓ nó 2233/202ó - SAAEj e põi força do presente
instrumento. se obriga a ióéàr pára o SAAE, êaminhão bâséulante trücâdo/traçada 6 x 4,
om éaçai'hba especial pài'ã i:ràhsbidrtê de úàtériáié britàda6 ê pêdràs de grande
pódó, eóFh motorisl:as; déétióádõ à õiretória Opêifacioüal de Infraestrutura é Logística,
conforme a quantidade estimada, especificação e preço apresentado

Reâigidó por Roseli de Soit2a Dotningues-: Aux. Adm . DNSLC

Lote 02

Item Qtde Unid. Descrição
Valor UnÊt.

MES
(R$)

Valor Total
24 MESES

IR$)

01   SERV. Caminhão Basculaütê 22.500,00 1 .620.000,00
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SEGUNDA -- Prazo e condições de execução do objeto.

ssR.':p:Ê.'3:MF;g..# :& 1%: F!;l:;:lg; g.:m:l'T;.iã

:3:E.'il,g'=,;::iH'.irgH:=.=:E=:Hfn,:n='k::;:'l=.:;g :lE
2.1.1.1. Os serviços sótão executados no

município de Sorocabá, conforme subitem 22.2 do Terúó dü Referência - Anexo ll do
edita l .

2.t.Ê. nto com os
c4Dinhões. $99uiRtés documentos:

a) Relatório de Medlçãa dê Opacidade dos Gases
de Eécâbáhéntos pára Veículos Movidos a Diesel

Redigido por Roseli de Sotl2a Domingües- Aüx. Adm. DNSLC

     

trucado/traçado 6 x 4, com
caçamba especial para
transporte de materiais
gritados e pedras de grande
porte com as seguintes
características:

Capacidade de carga igual ou
superior a 16 m:l
Eixo traseiro duplo e tração
6x4
Equipado com tacógrafol
Cabine com capacidade para
3 (três) pessoas ( 2
passageiros + o motorista)
Com Motorista

QUANTITATIVOS:
03 caMinhões
250 horas/mês por caminhão
18.000 horas para 24 mêses

[otai Geral (R$)

 
1 .620.000.00
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:elculos registrados na execução dos serviçosOs relatórios de medição de opacidade

conformidadecomalegislaçãovigente. b) Prova de posse dos caminhões em

c)Cópia da CNH dos motoristas com suas
respectivas validades e em conformidade com a legislação vigente

termos da Lei. d) Comprovante de registro dos motoristas; nos

rsg:n=vgã.+u %:u ll;)â.==1;1:::=:$?L.:=!:m.:
'ng'iiilisÉ: r.u=..'J='gx,J'L.=t: ..;3

2.1.6. A CONTRATADA deverá providenciar a
renovação,do seguro dos caminhões, sob pena de arcar com todos os custos de qualquer
sinistro. alem de não receber o valor dos dias em que o caminhão permanecer parado por
falta de seguira, Incorrendo ainda ém MI.fita contratual.:

'.'''' . l -------'''wv' I'u'uvv lv

2.1.6. Será de total ies00nÉabilidade dá CONTRATADA
o pagamento de danos materiais. danos morais e corporais, inclusive a terceiros ou à
Autarquia ê sél.is funêioháriós, ém casos de sinistros, bêú óómó ré$ponder por eventuais
infrações previstas no Código de Trânsito ' '' '

2.1.7. Os objetos serão considerados recebidos após â

::mÇ! i\üww i:B:ii'$1güi!* Ean?iüz!'pf+Pji q;$ ;ü=';
2.1.7.1. Rejeita-los üó todo ou em parte se

não corresponderem às especificações do edital e Ééu6 ànêxós. determinando suas
adequações que deverão ocorrer no prazo máximo de lO (dez) dias corridos sendo de
responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e riscos relativos à substituição.

2.1.8. Ficará a Crltéria do SAAE devolver os caminhões
a qualquer tempo, caso fiquem total ou parcialmente fora de condições de uso, com fraco
esempenho: devido a problemas mecânicos ou elétricos, ou outros problemas de origem

nãó diagnosticada que venham a prejudicar a produtividade dó éetior u:uário ' '- - '

Redigido por Roseli de Souza l.)omingúes-- Atix. Adm. ÕWSLC
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lu :l ;â5='u':â:a. w:li;li T,- 111J.l S :l l Eã
substituídos deverão atender. da mesma forma. as exigências contratuais '

2.1.8.2. No caso de substituição dos

nos $veícu oste/ou motoristas, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos relacionados

'-......:'. ... :...... . 2.2. Poderão ser tolerados atrasos, motivado por força maior,
caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento contratual, desde
que tais eventos sejam devidamente anotados e justificados no processo e acolhidos
pela Administração, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas na Cláusula Sexta
e seus subitens

2.3. Fiscalização: O SAAE designará a odiara Mana Diniz
do Setor Materiais e Logística para representa-lo na qualidade de fiscalizador do contrato.
O fiscalizador poderá deslgnàr outros funcionários cara auxilia-lo no exercício da
fiscalização

2.3.1. Se houver alteração do fiscalizador. o Setor
responsável deverá comunicar o Setor de Licitação e Contratos, que formalizará a alteraçãoporapostilãhónto. ' ' '''

2.4. Representação dà CONTIRATADA: Deverá ser mantido
a senhora Daiane Talher Cunha, como preposto e responsável pela execução do objeto
qué prestará: tôda ; a àssistêhciàil hçéeéê.ária, devehdó doniõarécõr lao SABE sempre que
determinado pélafiseaiiiaéã6: : ::' '' " '''''r'- '

2.4.1. Qualquer ocorrência oü ahórMàlidade, que Venha
Interferir na execução do objeto, deverá ser comunicada áo; SÁAE irhediatamêhte

2.5. Regithe de Contràtáçãó: empréitadá pór preço unitário

2.6. A CON"tRAtADA deverá contratar e Manter egressos
dàs.unida:des do Sistema Prisional dó Estado dê São Paulo córho úãó-dê.obrãl confomle
Lei Municipal n' 1 1 .762/2018.

2.6.1. O quantitativa de vagas, segundo disposto rto art.
l Q e incisos da lei supra referida deverá obedecer ào seguinte critério

facultativa:
a) Até 03 (três) postos de trabalho: admissão

FiediÓido por Ê.oseti de Souza Domingties-: Aux. Adm. DMÉLC /
4
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b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de tra
galho: OI (um) vaga, com prioridade para egressol

c) De 06 (seis) até 19 (dêzenove) postos de
trabalho: 02 (duas) vagas, com prioridade para os egressosl

d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho
vagas em número equivalente a 10% (dez por cento) do número total de postos de tuba
Iho. divididas Igualmente entre egressos

2.6.2, Para o preenchimento das vagas a
CONTRATADA deve contatar a Secretaria da Cidadania (SECID)

2.7. Subcontratação: Poderá haver subcontratação de
parcela do objeto. até o limite de 30% (trinta por cento), mantendo. porém. sua
responsabilidade integral e direta da CONTRATADA perante a Autarquia

deste SAAE.
regularidade
convocatório

2.7.1 . A subcontratação deverá ter a anuência expressa
ê a subcontratada deverá compróvàr a sua idoneidade perante o ófgãa, sua
fiscal e ptevidenciária, conforme habilitação exigida ho instrumento
ben como o vínculo coh a CONTRATADA

TERCEIRA - Recebimento do objeto

3.1. Quando os serviços estiverem concluídos, será emitido
Terhó de Recebimento Provisório, MédiaHte termo cii"eunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias dâ

3.2. O Temia de Recebimento Definitivo (assinado peias
partes) será emitido após o decurso do prazo de obSérVaçãó, óu vistoria quê comprove a
adequação do objeto aos termos éóntratuais, observado: o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93

3.2.1. O pràzó dé
(noventa) dias. contados do recebimento provisório.

observação/vistoria será de 90

QUARTA - GARANTIA CONTRATUAL

4.1. A CONTRATADA deverá apresentam. rlo prazo de até
lO (dez) dias úteis contados da data de agsihattirà do presente compromisso. a
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta. a
titula de garantia da cantratâção. devendo essa garantia Éer efetlvada numa das
modalidades previstas no $ 1' do Artigo 56 da Lei Federal h' 8.666/93

Redigida pór Roseli de SouÉá Domingues-: Aux. Adro. DNSLC
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4.'t.l. A garantia deverá ser pelo prazo da vigência do
contrato, sendo de no mínimo 12 (doze) meses quando a vigência for maior que a
anualidade, contados da assinatura do contrato ou do início dos serviços - conforme o
caso, devendo ser ajustada para cobertura do prazo de vigência e proporcionalmente aos
acréscimos de valores, demore ay:g.necessário, especialmente em casos de
aditamento/apostilamentos, no prazo máximo de lO (dez) dias úteis. contados do termo
de início

4.1.2. A prova do recolhimento da garantia referida no
subitem anterior deverá ser feita mediante a exibição do respectivo comprovante para
juncada no processo administrativo correspondente

4.1 .3. A
modalidade escolhida, o pagamento de:

garantia assegurará: qualquer que seja a

a) Prejuízo advinda do não cumprimento
objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstasl

do

té rêeiro
b) Prejuízos causados à administração

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato
ou a

pela Administração à contratada
c) As multas moratóriag e punitivas aplicadas

4.1.4. A garantia prestada pela CONTRATADA será
liberada ou restituída após a execução do contrato.

QUINTA eajuste de preços e pagamentos

5.1. Será de respóhsabilidade ©xclusiv8 da CONTRATADA:
todos os custos com fornecimento do equipamento, despesas óom Q sistema de
rastréaMento e mónitoramento, despesas operacionais, deslocamentos, abastecimentos de
combustível, lavagem, lubrificação, troca de óleo, acerto do nível do óleo, pneus, serviços
de borracharia como troca dê pneus, troca e con$êrto de câmaras de ar, vulgarização,
alinhamento: balanceamento, manutenção elétrica e mecânica, fuzilaria. pintura e peças de
reposição utilizadas pelo fabricante dó caminhão. impóstós, taxas. multas, seguro, licenças.
documentação. necessárias para a livre circulação do veíóuio. equipamentos de
comunicação para cada caminhão, salários dos motoristas. benefícios (refeições;
transportes. encargos sociais e previdenciárjos), IPVA (nos termos da Lei Estadual n'
]3.296/2008), assim como og trlbutóÉ. diretos ou indirêtos, deÉpeÉas administrativas
flnancóiras e fiscais enfim, tudo que seja necessário para o carhinhão funcionar e produzir e
que recaiam sobre a prestação dos serviços, objeto da presente licitação, que correrão por
sua conta e risco.

Redigido bar. Roseli de Soüza Doüingues-: Aúx. Adm DNSLC
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5.2. Os preços terão reajuste de acordo com a variação do
inaice. ae Preços ao Consumidor -- IPC/FIPE. observado o intervalo mínimo de um ano.
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta. obedecendo a seguinte

P = Po x. l
lo

ande
P = Preço reajustado
Po = Preço Proposta
l = Índice'do més de reajuste
lo = Índice do mês de apresentação da proposta

5.2.1 .
aplicado para os serviços realizados a
proposta

O reajuste apurado pela fórmula acima, será
partir do mês subsequente ao do aniversário da

CONTRATADA deverá 5.3. Até o 5' (quinto) dia útil de cada mês. a
apresentar ao SAAE a medição dos serviços executados durante o

mês anterior. para conferência e aprovação

5.4. O SAAE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados
dá data de recebimento dã ünedição, pàrà analisa-lã é a$iróvá-ia.

5.5. Aprovada e liberada a medição pelo fiscal do contrato. a
CONTRATADA encaminhará por escrito. solicitação de pagamento acompanhada da nota

a córrespfiséâl életrõr\ica/fatur }ndenté

5.6.1. A CONTRATADA emitirá a nota fiscal
êlétrõnica/faturà éom valores dévidáMente discrirüihadÓé, onde deverá ser atestado a
execução dós Éerviçós pelo Setor cómbetente do SAAC

5.6. O pagàrnênto será efetuãdo pelo SAAE, contorne
estabelecido na Resolução no 08/201 5-SAAE, sendo

5.6.'1. Na sexta feira da primeira bêmana
subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura. concluído entre
segunda e terça feira

5.6.2. Na sexta foirã da segunda semana
subsequente à do ato de conferência e aprovação da nota fiscal/fatura.'concluído entre
quarta e sexta feiras

5.7. A nota fiscal/futura deverá ber conferida e
aprovada .pelo Departamento/Selar responsável no pra2ó de 05 (cinco) dias úteis.
contados dà data da iua ápreseni:áçãó;

Redigido porRóseli de Souza DoininÉueg-Aux. Adm. DWSLC ./
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pelo(s) fiscal(És) e
solicitantel

na sua ausência
5.7.1 . A nota fiscal/fatura, será assinada e datada

a iiberação poderá ser realizada pelo chefe da área

5.7.2. Se forem constatados erros no documento
fiscal, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado. a
partir da apresentação do documento corrigido

5.8. O prazo de pagamento não será superior a 30
(trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

5.8.1. Em caso de inobservância quanto ao
critério de pagamento. o SAAE suportará a incidência sobre o valor da nota fiscal
eletrõnica, da variação do "índice Geral de Preços de Mercado - ICPM". acumulado entre a
data da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento

5.8.2. A CONTRATADA nãó poderá suspender o
cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento, de
acordo com Q artigo 78, incisa XV, da Lei Federal n' 8.666/93

5.9. A CONTRATA deverá apreséntarjuntamentê com
a nota fiscal eletrõnica. as guias e certidões abaixo relacionadas. sob pena das sanções
estabelecidas, podendo; ainda; à êfitérió da administrâçãó. têr ó contrato rescindido

a) Guia de Prevldênóia Social
de Rõcolhimentó do FGTS e Informações à Previdêhcíà Sóêial .: GFIP

GPS e Guia

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Qy
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, réiatiüós: ã :Tributos Federais e à
Dívida: Atiça da Uniãol ihciusivé contribuição sócias, expédidà pela :Secretaria da Receita
Federal e

c) Prova de regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado
de Regularidade do FGTSI '

d) Prova dê inexistência de débitos
inad mpjidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) éU Certidão Positiva: dé Débitos Trabalhistas com os
mesmas efeitos da certidâó hegátiva (CNDT-EN)

recolhimentos individuais dos
objeto do bróÉentê cêltane:

5.9.1. De\rirá apresentar também a reiaçãa de
funcionários contratados baía á execução do$ serviços,

Redigido por.RoseJI de Sóuza Domingués-Auxl Adm. DWSLC
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5.10. Os documentos relacionados no subitem 5.9.
incluindo a nota fiscal, deverão ser encaminhados ao fiscalizador e para o e-mail
contratos«Dsaaesorocaba.sp.aov.br

SEXTA - Sanções por inadimplemento

6.1. Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou
simples condição do edital contrato e/ou do presente compromisso ou pelo descumprimento
parcial ou total do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e consequências legais
previstas no art. 86, 87 e 88 da Lel Federal n' 8.666/93, em especial

6.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o
valor total da proposta, caso a CONTRATADA não a mantenha, sem prejuízo das demais
sanções estabelecidas

6.'t.2. O não cumprimento dos prazos
estabelecidos para a execução do presente compromisso conforme estabelecido no
edital e seus anexos, acarretará à CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o
valor total do(s) item(ns) em desconformidade: por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), ao fim dos quais; se a execução não estiver regularizada, o contratado poderá
a critério do SAAE, ser rescirtdidol

6.{.3. Multa de 1% (um por cento), sôbre o valor
total da nota fiscal eletrânÉca, por dia de paralisação dos seNiços, sem motivo
justificado: até o limite de 10% (dez por cento)l ao fim dós quais. se os serviços não forem
reiniciados pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério dó SAAE, sêr rêscindldo

6.1.4. Multa de 0.5% (zero vírgula cinco por
cento) do valor total do contrata. por dia de atraso. até o limite de 10% (dez por cento). se a
CONTRATADA não efett)âf â garantia e/ou do seguro dó reéÉonsabilidade civil, no
prazo estabelecido nâ Cláusula Quarta. ao fim dos (itials* sé ás adequações não forem
efetuadàs peia CONTRATADAS o contrato poderá, à critério dó SABEI Éelr rescindido

6.1.5. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) do valor total do contrato, por dia de atraso. até o iimité de 1 0% (dez por certa), se a
CONTRATADA não efetuar a adequação da gàrantiâ e/ou do seguro de
respónéabilidade civil, hà hipótese de aditamento dõ praiól ao fiM dos quais, se as
adequações nãa forerü efetuadas peia CONTRATADA. o contrato Dóderá. a critério do
SAAE, ser rescindido;

6.1.6. Advertência de se a CONTRATADA não
efetüar a adequação da garantia e/ou do éegurol dó responsabilidade civil, na
hipótese dé àditàhehto para âtiréSciMo: e. no càÉo de reincidênéiâ, Mtiltà de 0.5% (zero
vírgula:cinco por cento) do valor total do contrato; pór dia dó âtraão, até o limite de 10%

Redigido por Roselí de Soiiza Domingues-- Aux. Àdm. DNSL'C
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(dez por cento). ao fim dos quais, se as adequações não forem
CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido;

efetuadas pela

6.1.7. Multa de 1% (um por cento) do valor total
do contrato caso deixe de apresentar as certidões, comprovando o recolhimento de
encargos sociais e fundiários, GRPS e de iSS junto com o documento fiscal, conforme
subitem 5.91

6.1.8. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
total do contrato, se os sewiços forem executados por intermédio de terceiros, sem
observância do estabelecido no item 2.71

do valor total do contrato, por dia de atraso
descumprimento a qualquer cláusula;

Multa de O,1% (zero vírgula um por cento)
até o limite de 1% (um por cento). pelo

valor total do
CONTRATADA.

contrato, em caso 6.1.10.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o
de rescisão contratual por inadimplência da

6.'t.'l'l.A licitantê qué, convocada dentro do prazo
de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documerltação falsa exigida para o certame, ensejar o rétãfdàrnênto da execução de $eu
objeto. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato. comportar-se
de modo inldâneo ou cometem fraude fiscal, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR
pelo prazo dê até 05 (cineó) ahó$, éom a União, Estados, Dlstritó Fédêral ou Municípios
e: será descredênciado nó Sicaf, oti nós sistemàé dé éãdastranlénto de fornecedores a que
se rêfefê ó iRClsó XiV dó ârt. 4:dà Lêi Federal l0.520/02. pêlo prazo dê âté 05 (cinco) anos.
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais dominações legais
(Ad.7', Lêi Federal l0.520/02). ' '

6.2. A aplicação de qualquer penalldadé prevista no
presente instrumento não exclui a possibilidade dé aplicação da$ demais. bem como das
penalidades previstas na Lei Federal nó 8.666/93

6.3. Os valores de eventüaiã muitas deverão ser
descontàdoê primeiramente da garantia oferecida. acàéo ihgufióíente serão descontados
dos pagamentos a serem efetuados pelo SAAE

SÉTIMA - Recurso fihahceiro.

7.1. A déspésa decófrénte do brésehte compromisso
será atendida através das dotações orçamentárlas alagadas ao SAAE, apontando-se para
esse fim. no corrente exercício financeiro, conforme fUbriêà órçamentárià n' 24.08.00
3.3.90..39 .17.'612 5005 2165 04.

alIA\Ü Vinculação âo edital
Eletrâni60 Ro 44/2020.

dó Pregão

Redigidopür R.oseli de Souza {.)omingues-: Auxl Adm. DNSLC
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8.1. A execução do preserlte contrato está vinculado
aos termos do edital do Pregão Eletrõnico Ro 44/2020, seus anexos e à proposta da
CONTRATADA apresentada ao Processo Administrativo n' 2233/2020 - SAAE.

8.2. Fica a CONTRARIADA obrigada a manter durante
a vigência do presente contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação
exigidas por ocasião do processo iicitatório. devendo apresentar os documentos
habilitatórios sempre quê solicitados

8.3. Na hipótese de aditamentos serão solicitados os
documentos exigidos por ocasião dó certame, sendo

Geral), conforme o caso
8.3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei

inscrição no Registro
respectiva sedes

a) No caso de empresário individual
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

b) No caso de sociedade empresária
ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompàrlhado de documento coMpróbatório de seus administradores

c) No caso de sociedade simples
Inscrição do ato constitutivo no Régistro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua cede
acompanhada de prova da indicação dos seus administradoresl

d) lqo caso de microempresa ou
empresa dé pequeno porte: certidão expedida pela Junta Córherciai ou pelo Registro Civil
das Pêssóâs Jurídicas, cónfórrne ó clamo: que cómpfóve à óóndlção de microempresa ou
empresa de pequeno podo, OU declaração, sob as penas dà Lei, de que cumpre os
requisitos legais para a qualifiéà$ão como ME oti ÉPP, ÓU pela adesão da empresa ao
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME
ou EPP -: Simples Nacional (di$ciplihâdo no Capítulo IV dá Léi Córhplernentar no 123/06)

éstrangeirã em funcionamento nó País
e) NÓ caso de empresa ou sociedade

decreto de autorizaçãol

f) Inscrição nó Registro Público
Empresas Mercantis onde ópera; cóm averbação no Rêgistró onda tem sede a matriz
caso de ser O participante sucursal, filial ou agências

de
no

Redigido por Róseli de botim DominÉue9-- Aüx. Adm. DWSLC
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g) No caso de sociedade cooperativa
ata de fundação e estatuto facial em vigor. com a ata da assembleia que o aprovou:
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei no 5.764,
de 1971

8.3.1 .'1. Os documentos acima
deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectivas

8.3.2. REGULARIDADE
TRABALHISTA (art. 29 da Lei Geral):

FISCAL E

a) Prova de
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)

Inscrição no Cadastro

b) Prova de inscrição no Cadastro de
Contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede da CONTRATADA, pertinente ao seu
ramo de atividade ê compatível cóm o objeto deste certames

c) Prova dó regularidade para com as
Fazendas cederá! e Municipal, do domicílio ót.l sede da CONTRATADA, ou outra
equlvàlente na forma da lei, mediante a apresentação dàs segliinteg certidões

cl) Cêdidãó Conjunta Negativa
de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Fe-
derais e à Dívida Atiça da União, inclusive contribuição social, expedida pela Secreta-
ria da Receita Federall

c2) Certidão dé Regularidade de
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida peia Secrétarla da
Fazenda E Cedldão Negativa óu Positiva com Efeitos de Negativa da Débitos Tributários
expedidas bela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo.

c3) Certidão Negativa de Débitos
Mobiliários ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliários, expedida
pela Fazenda Municipal dó domicílio otl sede da CONTRATADAS

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Certifióàdó de Regularidade do FGTS

d) Prova de regularidade perante o
pór meio da aprésentàção do CRF

e) Prova de inexistência de débitos
Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. mediante a apresentação da Cedldão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva dê Débitos :Trabaihi$tas com os
mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN)

Redigido por Roseii de Souza Doúingues:- Aux. Adm.
a

D#SLC
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f) A comprovação de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno pode somente será exigida para efeito
da assinatura do pedido de compra originado da Ata de Registro de Preço ou do
Aditamento. No entanto. toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
reauiaridade fiscal deve ser aoresentada. mesmo aue esta aoresente alguma restrição* sob

na de habilitação
fl) 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 vence-
dor do certame, prorrogáve} por igual período, a critério da administração pública, para a re-
gularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventu-
ais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

f2) A não regularização da docu-
mentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na preclusão do direito à con-
tratação, sem prejuízo das sanções previstas.

f3) A participação na condição
de úicróempresa ou empresa de pequeno porte, seM que haja o enquadramento nessas
categorias, enselará a aplicação das sanções previstas óm Lei

FIN.
8.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONOMiCa -

a) Fazer prova de possuir capital social
registrado êu património líquido não Inferior a 8% Coito por Cento) do valor total registrado,
comprovado através da àpre$éntação da cópia do Cediücàdo dó Rêgistro Cadastral.
Contrata: Social ou aiteraçãó cóhtíàtllàl dêvidamentê registrado nà Junta Cómerciai ou no
Cadórió de Régistro Civil dé Pessoas Jurídicas ou apresentação do balanço

IÇEIBA (art. 31 da Lei Geral):

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis do úitimó exercício social, já exigível e apresehtadó na forma da lei, que
cóüprovõm a bóa situação õnàncêira da empresa. Vedàdá suà substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser átt.taiizados pór índices o$ciaiÉ qtiahdo encerrados há
mais de 03 (três) meses dà data dâ apresentação da proposta

bl) O balanço patrimonial e
demonstrações contábels serão aceitosl na forúã da Lei, quando apresentados por meio
de

Publicação ern Diário Oficlall ou

Publicação êm Jornall ou

Cópia oü fotocópia régistrada ou
autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio:da CONTRATADA ou em outro
órgão équivalenté, inclusive cóm õb Termos de Abertura é Ehéerraméhto.

Redigido par Roseli de Souza Domingties-- Àúx. Adm. DNSLC

'?>



Prê eiturà de# Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

CONTRATO N' q 3 /SLC/2020

Comprovação por Sped

b2) A boa situação financeira da
licitante será aferida mediante obtenção do índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1. resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:

LG Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG

LC

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

b3) As empresas recém-constituídas e
que não tenham promovido a apuração dos primeiros resultados, poderão participar do
certame apresentando o seu "balanço de abertura" que demonstre a sua situação
económico-financeira; devidamente rõgistrado.

b4) Nos termos da NBC-T-2.1 do
Conselho Federal de Contabilidade, 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

c) Cedidãó Negativa de Falência. insolvência.
recuperação judicial oii extrajudicial, expedida pelo disttibuidot judicial da sede da
CONTRATADA pêssóa jurídica óu empresário individual

cl) Nós casos de Recuperação Judicial
e Extrajudicial. serão : aceitas certidões positivas, cóh demonstração do piano de
recupefaçãó, já homologàdó pêlo jtiízó competente em pleno vigor. apto a comprovar sua
viabilidade ééónõmico-financeira

8.3.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

a) Declaração de que não existem no quadro
de funcionários da empresa. menores de 18 (dêzóito> anos efettiando trabalho noturno.
perigósó óu jhsalubrê ol} àlnda. empregado com idade infefiof a 16 (dezesseis) anos
efetuãndo qualquer trabalho, salero na condição de aprendiz, a parir de 14 (quatorze) anos.
conforme Anexo V do edital

Redigido por Rogeli de Souza Domingues:- Aux. Adm. D»SLC
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8.3.5. Comprovação dos poder'es de representação
através da apresentação de procuração que designe expressamente seu
representante para assinatura de declarações, carta proposta e demais ates
pertinentes ao presente compromisso.

8.3.6. Na hipótese de não constar prazo de validade das
certidões apresentadas. este SAAE aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e
oitenta) dias Imediatamente anteriores à data de apresentação dos envelopes

NONA - valor total do contrato

9.1. O valor total do presente contrato, importa em R$
1 .620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mÉI reais).

DÉCIMA PRIMEIRA - vigência contratual

10.1. A vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses
contados a partir da assinatura do contrata, podendo ser prórlogado a critério das partes
nos limites legais permitidos üo artigo 57 da Lei Federal n' 8.666/93

10.1.1. 0 contrato poderá, a
altêràda, éóm as devidas justificativas. respeitados ós limites legais.

qualquer tempo: ser

DÉCIMA SEGUNDA isco contratual

12.1. Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece
Integralmente os direitos da SAAE previstos no Artigo 77 da Lõi Federal n' 8.666/93, sem
prejiiízó de indénizaçãó pür póidàê é dahós quó a rééciéãó póisã acarretar

12.i. A critério da Administração, o contrato poderá
re$éindido Ée õcorrür q{.talqi.ief das hipótó$es previstas rió ãrligó :781 da Lei n' 8.666/93.

ser

12.3. Os casos de rescisão. se ev'ehtualmênte ocorrerem,
sifão formalmente rnotlvados hos autos do processo, asségtiradós o cóhtraditório e a
ampla defesa.

DÉCIMA TERCEIRA legislação aplicável

13.1. O presente contrato será regido peias disposições da Lei
Federal no l0.520/2002 ê subsldiàriamente na Léi Federal n' 8.666/93 e posteriores
alterações, pêlo Decreto Municipal n' 14.575 de 05/09/2005, Decrêtó Municipal no 14 576
de ó5/09/2005 e Lei Cóhplehéritar no 123 de 14/12/20ó6, alterada pela Lei Conlplemêntar
no 147 dé 07/Ó8/2014, RésoiuÇãó h' 08/2015, o Código Civil ê ó Código de Defesa do
Consurnidor* sendo que ág partos elegem o Foro de Sorocábá/SP para dirimir qualquer

Redigido Éor Rogeli de Sóuza Domingues-- Auk. Adm. DNSLC
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questão relativa ao presente contrato,
privilegiado que seja.

com renúncia de qualquer outro: por mais

13.2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que
a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais

de 2020

Eng

DE SOROCABA
Idiára Mana Diniz - Fiscalizador

ZARAMEL;LÀ':.-&-ZARAMELLA COMERCIO E
SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA
Daiáhe Talher Cunha : PróótJradói:

f \
.k':.".( =........a
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SOROCABA© Serviço Autónomo
de Água e Esgoto

DECLARAÇÃO

l . Identificação do Dirigente

Nome: Daiane Tacher Cunha CPF: 416.560.068-71

Cargo: Procuradora
Empresa: ZARAMELLA & ZARAMELLA COMÉRCIO E SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA
Telefone: (15) 99724-0412 e-mail: tacherdavane(®hotmail.com

2, Declaração

DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no artIgO 73-A, da Lel Orgânica do
Município. e no artigo I' da Lei Municipal n' lO.128. de 30 de Maio de 2012. regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo .Delcreto
Municipal Ra 20.903' de ll de dezembro de 20'i3, onde estabelecem as hipóteses
Impeditivas de contratação, e que:

{q) não incorre em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas no referido artigo

1 ) incorre nas hipóteses de inelegibilidade previstas no referido antiga

( ) tenho dúvidas se incorre ou não na(s) hipótese(s) de inelegibilidade prevista(s) na(s)
nclsó(s) ...::.: . do referido artiêó ê. por essa fâzão: apresêntó óg documentos, certidões
e InformaçõêÉ compleMér\tarei qLié e:nténdo necé$éários;: à ; verificação das hipóteses de
Inélegibilidade

DECLARO, ainda, sob aé penas da lei, em êspeciai aquelas preü'istaé na Lei Fedéra! no
7.1 15, dê 29 de Agosto de 1983, ê no artigo 299 do Código Penal:(Falsidade Ideológica),
quê áé inforúaçõós aqui prêstàdàs são verdadeiras

Sorocaba.( i de ç {.l;: ».ll-Ê de2020

ZARAMCLLA & ZARAMÉLLA CÕMÉkCiõ
E SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA.
Daiáne Tachér Cunha - Procurãdofa
RG 36.468.632-7

Redigido poi Roseti de Souza Domingués- ABRI Adm. DWSLC
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Sorocaba
CONTRATADO: Zaramella & Zaramella Comércio e Serviços Operacionais Ltda

CONTRATO N' (DE ORIGEM): :«$ $ /SLC/2020

OBJETO; Locação de Caminhão Basculante Trucado/Traçado 6 x 4, com caçamba
especial para transporte de materiais britados e pedras de grande pode. com
motoristas.

Pelo presente TERMO, dós, abaixo Identificados

l Estamos CIENTES de que

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema
eletrõnicol

b) Poderemos ter acesso ao processo: tendo em vista me extraindo cópias das ma-
nifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento
no Sistema de Processo Eletrânico, conforme dados abaixo indicados, em conso-
nância com o éstabeiéêidõ ná Resolução n' O1/2ól l dó TCESPi

c) Além de disponíveis no l5roceÉso eletrõnicó, tódós oé De$pacho$ e Decisões que
vierem a ser tomados, rélativafnente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Leéislàtivó, parte do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Pauta, eü confolMidàde como artigo 90 da Lei Complemen-
tar h' 709. de ]4 dé jàneiró dé 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem
dos prazos processuais. conforme regras do Código de Processo Clviil

d) Qualquer alteração de endereço -- residencial ou eletrõnico -- ou telefones de con
tató deverá ser comunicada pólo interesgadól peticiónando no prócessó.

2. gamo-Hos pór NOTIFICADOS para

a) O acompanhamento dos ates do processo até seu julgamento final e consequente
publlcaçãol

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exeféer o direito de defêbà. interpor recursos e ó que mais couber.

Sorocaba. '.' i de \':l:,-:{,. í, de 2020

Redigido pol Ra$eli dé Souza Domingues=' Aui. Adm. DNSLC
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Cargo: Diretor Geral
RG: 9.281 .828-6
Telefone(s): (15) 33224-590]

re Roberto Landell. no 75. Condomínio Residencia

a .sp .aov. br
172

Diretor Geral
281 .828-6
ne(s): (15) 33224-590]

Endereço residencial completo: Rua Padre Roberto Lândell, Ro 75, Condomínio Residencial
Village Vert, Sorocaba/SP, CEP.: 180t7-172.
E-Mail institucional: maurj(@:$q

Cargo: Auxiliar Administrativo
CPF: 336.640.528.70 RG: 33.601 .289-5
Data dé nasóiMénto: 08/02/1 985 Telefone(s): (1 5) 99746-6691 / 3224-5964
Endereço residencial completo: Rua Pedra Alvares Cabras. 570 - Vila Progresso
Sorócaba/SF' - CEP: 1 8090.:505
E-mail institucional: idiarêdiDizéD$êêQ$Q oçba;:sp:gev::br
E-mail péssóal: idiaradiniz©)vahoo.com.br

Cargo: Próctiradora
RG: 36.468.632-7

Data de nascimento: 23/07/1 992 Telefone(s): (1 5) 99724-0412
Endereça residencial completo: Avenida Luane Milanda dé Oliveira, 38, Bairro
Tóledópolié -: Áracioiaba dá Serra/SP -- CEP: t 81 90-000
E-mail institucional: cantata.zàramelia©)email.ÇQm
E-mail pessoal: !gçherdavaneeDhotmáil.com

Jardim

Redigido por Roéeli de Souza Dohingues- Aux. Adh. DNSLC
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CONTRATOS OU ATES JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: Sewiço Autónomo de Agua e Esgoto de Sorocaba
CNPJ Na: 71 .480.560/0001 -39

CONTRATADA: Zaramella & Zaramella Comércio e Serviços Operacionais Lida
CNPJ Na: 26.883.972/0001 -65
CONTRATO N' (DE ORIGEM): no ' '.l /SLC/2020
DATA DA ASSINATURA: a:; / 09 /2020
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses

OBJETO: Locação de Caminhãó Basculante Trucadon'laçado 6 x 4, com caçamba
especial para transporte de materiais britados e pedras de grande porte, com
motoristas.

VALOR (R$): R$ 1.620.Q00,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais)

Declaro, na dualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob ãs penas da Lei,
que os dehaié doctimentóÉ origihai$, atinentes à corresponderltê iicitaçãó, encóntran-se no

processo adMiíiibtràtiüó arquivado na Ol"igeh à diéposiçãó do Tribiinal de Contas
9ão Pgylo, é éeíãó réoétidóé quãhdd rQqúisitadõé.

de 2020

Redigido por Roseii deSóuza Domingues- Aux. Adh. 'DNSLC
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ANEXO l

TERMO DE REFERÊNCIA

1. 0BJETO

1 .1 Locação de Caminhões Basculantes Trucada/Traçado 6 x 4, com motoristas
devidamente habilitados

2. FINALIDADE
-'''\ 2.1 A locação dos caminhões visa suprir âs necessidades e o apoio às áreas

operacionais do SAAE, em suas atividades diárias que dependem destes
equipamentos.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 As quantidades do objeto à sér cohtratadó então descritàé nó ANEXO A deste
documento.

3.2. Pára tôdas os cáhihhões objetos dêste Termo. o Anó de Fabricação não
poderá ser superior:à 5: (cinco) anos* devendo esta idade ser mantida pela
contratada durante tódà êkêcução cóntratuál.

3.3. A empresa terá urh Qfàào de
adequação citada no itérü 3.2

30 (trinta) dias corridos para promover a

4. HORÁRIO E LOCAlã OÓ$ $ÊKVIÇOS

4.'1 .

4.2.

Os caminhões fiéarãó à dispósiçâo da SAAE. de segunda à sexta-feira
07h00 às 16hOO,; cóM intervalo de glb para refeição

das

O SAAE reserva-sé áo direito de escalar os carninhões fará do período
estabelecido préviarnerlte; inclusive para o segundo tiifno (14h às 23h) e aos
sábados, dohihgós e feriadõ$.

4.3. óónsiderando qué a carga horária Mensal pfévista é eÉtimadâ, a critério do
SAAE e a bem do serviço público. as horas poderão sofrer variações para mais
ol] para menógl de aóórdo córh âs têaiÉ hêéé$sidades das áreas operacionais, a
flm de evitar préjuíZÓ público. A contagem das horas será diária. ficando seu
controle a cargo dà fisCaiizàção do SAAE

4.4. As óonvocaéõés nós finais de éemàna e feriados serão éfetuadas ho dia anterior:
cóm a apreséhtação obrigatória dos caminhões nos locais e horas designados

Redigidopdr PriséilaGónçalvésde T. P. !..Cite- éhe+e ÜA DWSLC
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4.5 Em casos emergenóiais, sempre que solicitados pelo SAAE
deverá disponibilizar o(s) caminhões(s) de forma imediata

a CONTRATADA

5. ÓO RECEBIMENTO DOÓ CAMINHÕES

5.1 Os cafninhões deverão estar à disposição do SAAE em até IO (dez) dias
corridos após o recebimento da Ordem de Serviço emitida pelo DOIL, no
Centro Operacional do SAAE, localizado nâ Avenida Camilo Júlio. 255: Jardim
lbiti do Paço ú Sorocaba-SP

5.2.

S.3.

5.4.

A critério dó SAAE poderá ser tolerado atraso na colocação do objetó em
disponibilidade. se ocorrer motivo relevante que o justifique'''\.

(1)s éaminhõeB Éêrão considerados lecebidoé após a conferência e aprovação
pelo SML - Setót de Materiais e Logística do SAAE.

Constatadas irregularidádééll:o êAÁE, sêM prejuízo das penàlidade$ cabíveis,
poderá rejeita.lós nó:: tódó::: óu ém : parte éé: :hãó :êórresponderem às
espéciücações téchicaâ, dêtélíliinandó suâ subétitliiçáo :ou camplémentação, se
houvéí diferença nà qtiantidâdé. .o que, êm aM:bês as hipóteses. deverão ocorrer
üo prazo; máXlrho de lO (dez) dias: corridos,. senda: :de .sua ;responsabilidade
tódàs aÉ dóÉpóààó ê ;riscos: Feiàtivos à subétittiiQãó:õ/óti::complémóntaçáo

5'.5.

S.6:

::rééebiméhtó üéfiliitiV6 hãó éiihó: ::ã iiéitàhté : :üéhéédóia de sita
responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade permanente do bem lacado

Deverão ser apresentados junto com os caminhões os seguintes documentos

á): Flélatófíó dé Médiéãó dé Opacidade dóé Gàséà: :dé Escapamehtos para
Vêíéuiaê; Móvidob:á Dié$êl

àl) :Oé: féiàtóíii$é:; dé; hêdição :dé óbáóidádó :dóé Véíóulos registrados na
ekêêliçãó dó$ :bõwíçós dóVerãó sór rênayadó$ a cada: 6 ;(seis) meses

b) Prova de posse dos veículos em conformidade com a legislação vigente

c) cól)iá ; dà ; : CNH laóé. ::írlótorista$ óóh
óóhfófrHidâdê: eón a ; legiÉláção vigente

êÜáé fêêÓêêtiçáé ::yàlidádes é em

:d) Çóú ,ó l illé 4 1 1êliili tÊI éóé ú'ltiiii1 4$ $êli êiÜlêli q 'li
6. ESTACIONAMENTO

ê'.i' ó:li éàúihhõósi q ià$gÕ: ããõ eonVÓêá:qqé Éáf'': õ$:: éê&içóÉi hãó poderão
Óéfhàtiêééf hàé débéh:jlêàéiàs do :S/KAE:l éàlVÓ ê:$ :óitti$çQóé éxQêpcionais e
q liqó ãüó àlà i:$tefê$:$ê Éigçlli 4?4#P qtê jq$ti:fi$êqq;

Éêà óidb :büi-: Éri êiiá éónÚlvéÉ:iie :T. P. Lbité : Chefe DNSLC
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6.2, À guarda e résponsabilldade dos caminhões ficarão a cargo única e
exclusivamente da contratada

7. MOTORISTAS

7.1 Os canninhões deverão tér motoristas devidamente habilitados, conforme
exigências do Código Nacional de Trânsito. e treinados para executar as
respectivas operações (Curso de Direção defensiva)

7.2. Os motoristas deverão estar Identificados com uniformes (com faixas refletlvas)
fornecidos peia CONTRATADA e portarem crachás visíveis. Os uniformes
deverão estar Éemprê limpos e conservadas

7.3. No que diz respeito a Ségiirança dó Trabalho, a CONTRATADA deverá atender
tôdas as éxigênóias emanadas pelo Setof de Segurança e Saúde Ocupacional
dó SAAE ' SSSÓ, em especial a Instrução Técnica dó Trabalho -- ITT, anexo
ao edital

7.4. (iaéo ós motofiêtâ$ ãprêsenteh baixo tendiQébtó r'là execução do$ seniços au
problemas óõnbl$:ü $+htáiél os Me úóé :déVét'ãó Éêf::étlbétituídos em até 48
hórâs a contar dâ nõtiüóação do SAAE

7..5. tódà$ as dé$pósâ$ Hiél:á$ :é indirétáé:: :dçêóitêhtés dóé :Éátária$ é énéargos
i bõiài dêó:füÕ i Ihé:fiêl$i $ê:f d qé üe lyiiy+::t$$bQÕ$êbiliqà:qê dá:Ç9NTRATADA:

7;6i À ;Óó:tÜTRATAt)À déüéfã úáhter a daéÜhéritàéàó: dé éé ié; fühcióhários junto ao
SAAE sempre àtüàliZádâ,: cón às reSpêCtiüâs,fichas de ,regiétró de cohtratàção e
átéétà:dóÉ:dé éâúdê Qêüõáêiõriãl.

.-/ '.
7..'7.. óé éáhihhõóé. étiàhdó à éérviço do gÁAE, tlãó $ódéfáó tfahsportar terceiros

:bl/i$i:l: :fuhdióãá:fióé $á: êà:fióêér:ia óu l jtlütó eõh feflfáÕêhtá ;é/óu : eqtJiÓarnentos,
sob.pena dé ;irtfraçãó óohtFàtuàl süjéitã â pón;alidade ficando ; a CONTRATADA
:réÉ;bórisáüéi põí quàiduór dárló pessoal $ófíidó;

7i8; :À éÓNtriÀtAI)A:dóüórá forhééer âÓé: éõÜé Ú:fiéi6hà:t:iÓÉ i:ê áó éefvidór do SAAE
réébóhéávél Õélà: ;;fiééàliiâç)ão dó;;;Éõúiêó, êbêrêlllóÉ téléfâhióos celulares.
:ÇliéàÕdg Çió$:q Õiqiiégçl fêÇi:i :$: il$pida.

.7;.ê'. A :CÓNTF{AI'ADA ééfá: ;réébóhsávei ; êóló; tíánsf)ófté. :àliMéntação
:$éçiiéà é qê$ 1i:l yêÕ êg ié jêgais qq $ei'$ êHii$ ê:qq;;

assistência

8. ; SEGURO:DÓS;CAMINHÕES

Óé éárhinhõéé déÜéfãÓ: téf seguro há; rüódàiidádé :Rééponãabilídàde Civil
Fàóiiltàtivâ, ;dêvéhdó : o: SAAE receber dal ;CONTRATADA cópias;;;autenticadas
dá$ apóliéós.

R.ed©ida;Õübr..Priscttâ .GohçáEvéã.dé :T.: .P?.Leite ., . . ...ChefeDA
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8.2. Será de total responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de danos
materiais, danos morais e córporaisl inclusive á terceiros ou à autarquia e seus
funcionários, eh casos de sinistros, beM como responder pór eventuais
Infrações previstas no Código Nacianai de Trânsito

8.3. A CONTRATADA deverá providenciar a renovação do seguro dos caminhões
sob pena de arcar cóo todos ós ctlstos de qualquer sinistro, além de não
receber ó valor dos dias êm que o caminhão permanecer parado por falta de
seguro, incorrendo ainda éün multa éontratuai.

9. ' LICENCIAMENTO
''''\. 9.1 os cáúinhõés deverão estai devidamente êmplacados e reguiamêntados junto

aó DETRAN, ós quais na ocasião da ai)tesentação deverão portar os
respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

9.2. A CONTRATADA sé:abriga a fotnecef ao SML - Selar de Materiais e Logística
do SAAE, cópia dâ :documentação relativa ao licenciâmentó (exercício atual) dos
cahinhõés, quàhdó ê$têifór renovada; êób pénü dó fiãó tecebimerlto ós dias eM
que o veículo :õ$tiVêil êàl'adó poi falta: de prõvidêhéiá:i: álétú : da aplicação das
pehâlidadêÉ :êbhtiátüãiél... -- . . . . ... . .- --.'.'.'-.'.'..'.....-''..:..«;.:.;:'-'.'.'.

10.. P.REPOSTO

10;1 Á êóNTRÀ FADA déléiÓjtáf;á :brepostó f)a à tràtài::üé ãüàiÉqüêr àést)nãos relativos
à: êxêóuçãó do; eóhtrátó:jlihtó; âo SAAE: infórMândo o hÚMéró ;dó celular/telefone
óiJ: l;ádió ê é:hàil:::déãéé iit'õ 5óéi:o..- '. -- '.'.''.'.'.'.'.'.'.--'.'.'.'..'.'.'.''.'.'.. - ''' .

ll. IDENTIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES
--'--. 'l'l.-t.:: AütóriÉá!": õ : 9AAÊ :ã :éói6éàrl nós eàÚihhõéé::::ádéiiQ:ós:: idétitificados cóm o

IÓdÕtibQ:dâ àütàitdÜiã

11 ...2'. ÊÚ hipótese áléühá :à ::liéitàhte venéédór'à : É5ódét;á ::tl.àóéitái éóh : os caminhões
lõóàdóé;: :para lihé p:á:çÇiêüiái'éb utilizahdó õ :ãdóéiü'õ liA: Sél'Viés::dó:SAAE".

12. 00::êóNTi10LC OP:ÉRAÓiQÜAt

12:1l õé ú6tóiiétáé ü:éÜéi:á:: :j5fééhéher obrigqt6fiá :ié diáfiá$éhtéi
eü iüpféésó píé:prió: fóthéóidó:peia CONTRATAD4il: óü ::3:;üláél iób béha de hãó

étéM êóhtàdàs:::ãÉ hõlà hóé:idiàs eh:ãy qãõ fo:i'éM :dévidáMéhtó:rêgistfados.

'

1 2i2. : üóVéfá sér Éi$ ttõl\:idêi:::rtpi mínimo

à): data do éerVléó

Redigid61 bàl:..lsrisàla .Góriçalvés Üé :.TI l É..:.. Léitõ - = ICheíe ÕAI 1=:':iéÕ-- l,''
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b) placa do veículo e prefixo

c) identificação do motorista

d) local. horário de início e de término do serviço e quilometragem inicial e
final

e) deverão constar também eventuais paradas para manutenção e ainda os
horários de refeição dos funcionários

12.3. Os relatórios diários deverão ser entregues após O êHcerramento dos trabalhos.
no dia subsequente ào serviço junto ao fiscal do contrato, para conferência e
assinatura.'''\

12.4. No caço dê substituição dos veículos e/ou motoristas. a Contratada deverá
apresentar os docufnentos relacionados rió subitem 5.6 ê item 8 deste Termo de
Referência.

12.5. À qualquer tempo ê sem qualquer prévia comunicação, o SAAE se reserva ó
ditéito :dé: Viétêiíát':ós Veíêt.tló$ da CONTRATADA.

12.6: ;Á óóNtRÁfÀÓA ée éóú:brohete a CornuniÓàr; âó;;ÉÁÀE qualquer ocorrência ou
ànoíMálidãdé qyó véh:hà à iFltéíferir na éxêéüçãó dos sêNiçoS

13. MANUTENÇÃO DQS CAMINHÕES

13i'i :OÉ éahinhõeé; déVéfãó ;;; éétàr sehpré ;: óh; : bóáé: :éóhdlçóes ; operacionais.
rneéâniéag, : êlétriéas.:l ftinilariá,: pintura,:; adesivas : viéuaié;. ; pneus ê higienização
íritéFt\â; ó:::ekternâ. óxõeütándó regulàgens: e; rapa;rós nêcêséáriós e ;substituindo
póçaÉ; Qtle póí deféitó óii de$gàstõ r'Éórüâil pféjudlqüêm ó sêu funcionamento, os
qtiálé.serão btibrüetídóil lpeflódiêamênte ;à verificação por pane: da ; fiscalização
dÓ' 'SAAE

13:2: Fiéà:fá à éritéi"ió: :::dõ éliii4É :dêvolvér óé: :êáÜihliêééi: ã::: qüalàyer teúpó, caso
:üqtien tótàl ;ot] pârclàlMehte :fera de condições; de: uso, cóm: fraco desempenho
dóyidó á: próbtóúà$ : éêâhiéó$:õu óiótfiõóé:l:: õü õütfõi pfQblérõas de órlgern nãó
diagnosticada que venham a prejudicar a produtividade do setor usuário

13;.2...1 Qüahdó dà :déVóitlçãó de qtlalquer; cahitihão. á CONTRATADA deverá
8ubÊtitüiilé:é hó práêó mákiMÓ é:: iúptórrQêáüói ;dó: 24 horas,: êóRtadas
dà cóMüóiéáçãa; }iór escrito dó; :SAAE. OB :;câmirlhões que forem
stjbétitüídl5é : ::déVétãó : atendêt;l;: : :idá heéÚâ:: fórMai as exigências
êohtl'àtüàiê.

Ó ;$ÁÁE;; notiftéàfá :; á : CONTRATADA :éóbié : àüáiàliér ; deféitó no$ ; caminhões.
êóh$fóhétêhdó;êé á hâõ::: éfettia(;tggtilêdébÉl: :çóP$órtós::::õt) :éubÉtitiii$ões : de

kedigidb :bebi: ÉÚÉél+a Gorléalvé$ dé ll . : Léité :;. êhóü ÓA .~... &Ü
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peças por conta própria ou de terceiros;
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

sendo este procedimento de

13.4. ós técnicos da CONTRATADA, desde que devidamente identifiéad06, terão livre
acesso aos 6aminhões para fins de execução provisórios de consertos ou
substituição de peças. Porém. os reparos definitivos devem ser feitos fora do
Centro Operacional do SAAE.

13.5. Os pneus cora desgastes naturais ou danificados, de forma que comprometam a
segurança, deverão sêr substituídos pela CONTRATADA no prazo máximo de
72 horas quando Êoiicitados pela fiscalização do SAAE

14. 'SISTEMA DE RASTREAI BENTO' E MONITORAMENTO

14.1 Os caminhões deverão ter Instalados ó rastreador veicular via satélite, sendo
que o fiscali2àdor da contrato deverá ter áêêssó às irlfórmações de localização
eh tehpó real attàVês dé sistema infórmati2adó é aplieàtivo barà smartphone. O
sistórha inforrúati2adb também deverá permitir a émiséào de relatórios diários do
tíajéto (rota) cófh ;àfMààehaMento dêsses dados de no MínIMo de 30 (trinta)
dias

;ó :éóftúaré deúérá: Ééf dé plataforma multa'áééééo,: óu ; seja:; cais de um uÉuário
legado ao mesmo tempo.

16: PREÇOS

15:'.1 :éi 6fééóã $iÉ$ i:lêêêé$il êêVé ã. $:1:Êl$ bê: $
15;21 :NÓé Óréébé: bf6Óõótóé Óéià ÓNTRAfAÓA: déüéü :êélãi:ihóltiéó$ todos oé custos

êõM::fofhéêíhéhtó: ::dó: êdtiíbáhéntót dééÕééáê éóh õ êiétêMá ::de:fastreamentó e
;hónitórànléhtó, ,dóêbóãâü ; óperaciórlâiÉ;,; dêÉlóêàMê tóg. àbastecirnentós de
óóMbtistível, iàvágêOi: iübíiãcação, troca;:dê óléó, acerto:;do: nível do óleo, pneus,
éé:Nlç)os de bófíêchaíià éórhO;troca dé pnéüé,::tróéà.é ;eónÊódó;dó câínarâs de ar
Vülcãnlàâçãó, àlihhâMéhtó, ' bãlan(ieaMentó : rnanuténção elétrica e mecânica.
ftinilariá, piriturã:; é ;Pó$àÉ.dó :repósiçãó Utilizadas :põló fàbFléante ; do ; caminhão.
ihpostós, .táxàãi ;MultáÉI êêgüro. iicêhçà$,: dócumentàçãói necessárias para a
:livro; óiról)làGãó;;dó véídülói êquipaméntós;.de comtirlióaçêó para cada caminhão,
Éàláífas dos MótóriétàÉ, be;nêfícios (réfólções .. tfâ;rlSpódés, : etlcârgas sociais e
brevidérleiáriós):l IPVA (nas termos :dà Lei:'Estadual n'. :13;296/2008), assim
êóhó: bé tr;ibtltóéi: ::dil:étóé 0(i ihdirêtó$; :dé bó$áé :àdMtihiétt'átiya$j: :fiharióeiras é
fiÉcâis en$rn,.tudo ciuó;lÉójà hécessáfló para ó óâh;lhhãó ftihciónàr ê produzir e
crie fécaiaM:: sóbré:; à :Êfé9tação dos $érviçóÉ óbjótó da pre$entó licitação, que
éófl'érãó Fjóf:étJã $óhtà:é: FiÉéó;---' '''''. '.--'''..'''''.''.'::.'.-.--.'''--

,='X .

16. MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO.
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16.1 Até o 5o (quinto) dia útil de cada mês e com base nas anotações, a
CÓNTRAfADA deverá fofnecér à fiscalização do SAAE o número total de horas
dê opêraçõéÉ dos óáminhõe$, ocorridas durante o mês anterior, para
conferência e aprovação do Setor de Materiais e Logística. Por sua vez, o SAAE
terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da
medição, para analisa-la e aprova-la

16.2. Aprovada e liberada a medição. a CONTRATADA encaminhará por escrito.
solicitação de t)agàménto acohpanhàda da nota fiscal eletrânica
cortespondeüte.

16.3. O pagamento será efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resolução n'
08/2015-SAAE

17. QUALÉFICAéÃO TÉCNICA

17.1 Atestado(s) em nome da licitante. fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, comprovando a prestação de serviços pertinentes. similares
e :éóüpatiü'éiÉ êM :éãfáétêrísticàg, quáõtidadeé: é braiós, equiüalenté$ . .o'u

superiores ao referido Lote, para o período de 12 (doze) meses (Súmula 24 da
TCESP e art. 30 da Lei), conforme tabela a seguir

a) O(s) atestado(s) que não esteja(m) em nome da licitante somente será(ão)
aceito(s) nos casos de cisão. fusão e incorporação da pessoa jurídica. com
como na hipótese da constituição de subsidiária integral nos termos dos
árté1::2bl: :iâ :ãàà:êiá Léi êlÜ.04Jr?é:é:dÓ: itjê:i ll d6 ãft: ;50 qá: ç.êi ll,IO1/05, erü
que esteja comprovada, inequívoca e documentalmente, a transferência
definitiva, para si, do acervo técnico

b) É permitido o somatório de atestados que comprovem o atendimento do
é f qtq ll:êlg$ê::$:étãPélócid0.

Kódididü.-pü..PHsüitâ.Góh$a.lü. .... . . ... ...... . ...... . . . . .. . ..'''' ' '' ' '' ' ' ' ''' '' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' $ :ijÉltl' É'::.'E;élié'.=.'.CÉléle D»SLC

Lotes Descrição
Hórà$/Mêü
p/;eqtlip

Horas/
Mêb

Tobl
horas :p/
12 Hê$es

TOTAL de
horas P/

comprov-

l
càMÊhhão BaÉcülánté
Trtlóãdó/traçado:6 x 4

250 1250 15 :000 6.000

2

CaMihhão Bascillante
Trai;Cada/traçado 6 x 4, com
éàçàrnba óspeciài:;para
trãnél)arte de M:âtériáié: brltâdos
é; pedras dó; grande ponte

250 750 9.000 .r\
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c) ó(s) atestado(s) deverá(ãa) ser àpresentadó(s) em papel timbrado. no
original ou cópia reprográflca autenticada, assinado(s) por autoridade ou
representante de quem o(s) expediu, cóü a devida identificação

18. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

18.'1. Menor preço por item

19. VIGÊNCIA

19.1 O prazo de vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses. contados a
partir da data da assinatura. podendo ser prorrogado dentro dos limites legais e
se houver interesse das partes é disponibilidade arçamentária,)

20. nSCAUZAçÃO
20.1 A Fiscalização lerá exercida por séividar indicado pelo SÁAE, e fespectivoã

auxiliares dos sõtorçs: que utilizarão os equipaméntós objetós deste Termo de
Rêfefência

21. sueCOs:FnATAÇÃo

21 .1 õé:: Êefviçog hãó :pódéiãó:l éór subcontfâtàdóé; hó 'ééü ;ltódó : podendo contudo,
:fà:àê:ié êáíóiái :êhçó:i :$çé ÊI ii$i+ó de 30%: qê +bjêtõl::àóóiú :êóhéidéfàdà ó número
dê horas/veíéulói ;nâtltóhdoü$ó; porém, ;â; ;responbàbiiidade ihtégràl: e direta da
Çõil (átàqà bêtêllÇ ê 4y:têíqqiê

21...2 :

94 .' .2 :

oé: éér+içós é:u:bêõhti'àtá:dóé êleverãó tõí áóüõDéiá: ::ói(btóéóà dóêtó SAAE.
;análtÊe de juÊtificâtiva âprósêrttáda pólo; Contrãtàdâ

após

Oé éqLiipáhéntóé ;éüb iõóá:dós deVêrãó :àtéhdéf; àé Úééhóé éóndiçõe$ exigidas
:hõ :Tõ:rnó dó:::Ró@:@fiõiá

21:.4. 4 :êlübiióhtrátáqã qçiêfiá :êóOpróvar $üà idóõêidêdê bêÍábtiá: ó;:órgão, bém como
regularidade ;fiscal ê prõüidóticiária, Cohforrnê hõbilitâéão õxiéida nó; edltài

22.::1NroküAêÕÉS AbÉótó;Naif

22i'l :4 :çQN rnA rA.ÕA: iéià: :f;éÉbóhéável, qtiàÕdÓ: hÕiiüéi:: héééÉéidàde,: de obter janto
à Urbes ou outro órgão de trânsito, â$:;autóFi2açõêB.nêeêssárias Fará o trâhsitó
em vias específicas da cidade com restrição de circulação

22.2i Oé éeúiçóé ééfãó: ÊiéÉtàdóé: dentro dó úühióíbió dé Sófóóábá, $aivó situações
éÊPêéiáiÉ ióftdé :H4Vêtê: hééé éidadé dé: tl'âh:éitõ :êó ::üüíi:ióíbió$: :üiiinhos:já que a
aütàrquiâ possui: infraõ$tftitura fora dos líMitê$ ; do: MtiníéíÉió; (por exer'npio a
Í$ ;ÍêÉa qó ltüó ltêfê d:ÊI +$:Vó%#rm

RédiÓidb:lül.F.Üséilà GohÇâNe$.dé T;.FI..Leite. .ditéfe.DA DNSLC



Çll©l?. Prefeitura de
.i;+i. SOROCABA

Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

22.3. A licitante contratada não poderá utilizar os caminhõeé !Doados para fins
particulares durante ó horário en qtié êstivef realiiàhdo atividadeé pata ó SAAE.

Sórocaba, 07 de maio de 2020

'') ''""" ':\

hefe do SI

:.,;"''

C
DA SALVA

l .' '. f .: .. .\} -. '. ' !\ .' li

CLAUDIÓ KQSbli:ldBAUOCNBACHEK
Diretor Op. de Ihfpáestrutura e Logística

4L'

/'

L
RédiéiddõbF.Púséita Góhçalüéü:dé:.T..P. E.eito::+..êheb DA

;
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-ÍiWt?. Prefeitura de
'@

Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

ANEXO A: DESCRITIVO E QUANTITATIVOS

:'''\

"~.

kédigidóÉbi.Pfi$éila G6n$alvés dê.:T. .P..Leito.:tChêfe. .DA DNSLC
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LOTE OI

Quant. Descrição

ESTIMATIVA DE HORAS

Horas/Mês
p/ equÊP.

Total
horas/
mes

Total
horas p/
12 meses

Total
horas p/

24 meses

05
(cinco)

Caminhão Basculante - toucado /
traçado 6 x 4, com as seguintes
características:

B Capacidade de carga igual ou
superior a 12 m'l

p Eixo traseiro duplo e traçáo 6x4;
. Equipado com tacógrafo;
6 Cabine com capâcidadé para 3

(três) pessoal ( 2: passageiros + o
rnótorista).

.; ; Com Motorista

25Q 1 .250 15.000 30.000

LOTE 02

Quant. Deseri$ão

ESTIMATIVA DE;HORAS

Horas/Mês
P/ :õqtiib ;

Tobl
hóràs/
üêÊ

Total
horas p/

1;2 me$e$

Total
horas p/
24 mêses

...;:,

Caminhãó : : :,Baãetilánté
tFueãdó/tra$adó : 6 k; :41 ;êóM ; eaçümba
ó$peciàt para trànSpottói;dó materiais
britâdoÉ ê pódrâ$ dõ grande" porte
có á $êguihté$ óâràótóiíÉtioàs:

; ó Càpâcldadê dó ;carga igual ou
; ';ÉaPerlór ã 16;rü'l

': :ó Eixo traseiro; duplo; e: oração 6x41
: + .Equipado: córü; tacógrafó;
;: 8 : 'Câbinõ com:capacidade para 3
. : ::(três):pessoas (2 passageiros + o

mótoristà)
8: :;;Cona :Motóriétâ

250 750 9i000 18.000



Serviço Autónomo
de Água e Esgoto

JUSTIFICATIVA

Coü a êreécente demanda de sefviçós sob a responsabilidade do Serviço Autónomo de
Agua e Esgoto de Sorocaba. face ao crescimento do município e consequentemente a
ampliação do sistema de água, esgoto e drenagem. aumentando significativamente o
número de novas ligações de água e de esgoto, e a necessidade de se manter o ritmo das
atividades de manutenções desenvolvidas pela autarquia, as lotações se justificam face ao
interesse púbiicó de executar-se os serviços com rapidez para melhoria da mobilidade
urbana, considerando ainda o que segue

Atender ao princípio dâ Eficiência Administrativa (art. 37, caput. CF) e Jurídico Legal
(Decretos n' 3.555/00 e n' 5.450/2005), pautando-se na persecução do bem comum,
bem êóMol primando pela equidade dos prócedimentós administrativos direciónados a
préstáção de serviços pàlá à éorhunidade sarocábâna â éistida pala Autarquia

Atender ao l$rincípio da econorDicidadé, objetivâhdo garáhtir àterldiünênto, cóh
qiiàlidade, das néeesÉidádé$ dã: êólêtividadé ióéàl,: éom rhákiÚa seétirarlça jurídica
áos ates da gêstãó àtitárqüléâ municipal, no:c4ue se Féférê à prestação dós serviços
objeto da presente contratação, por parte de empresa terceirizada

Ádótàr f)róVidêhélà$: ádMihiétfáti\làé :téndehtês á áÉtirhóràr á :éistóhátlca da prestação
dé séNiçós ;contíritiós dê ;áPóió làã, áreâ$ opóràeión;âié.; eM lógradaüróg públicos,
óíidinadói ;pêiãs ;ihtêrVênçõég dói sêNiGos::de mânütêinGão em: :rêdes: água, esgoto ê
dréhagêM

lv. Ádotàr :: bfóéedirhéntóé : rhéihófés ;;râclonali2àdóé, dirééióhádóé a : realização dos
seNiçós óbjeto dâ prõ$órite cahtratàçãó, dê manelfa efiéíenté e ;eficaz, com;adição de
pàrânêtrós ; ê.procêdihóntós ::que se traduzam ;em varttàgens para ;a Administração
Púbiió?::ãliàdà: ãõ:áhééiõ:ê::dó: bqbliçõ'alvo.h ".

v. : Aténdéli:: :ês::: hiaééÉéidàdiêé i dióé :: Éétüiçóé êõhtitiilêiaÓé: :ê qê hê ü@2ã pérúanente ao
óneárgó lda Admlhiétrüçãa ;Püblleá,: coma: instíumõüto$ a;uxiiiàres ê cohstittlídas como
âpóió;: a fiú dê: ql)é à AdMinlétraçãó ;possa cum;prir $ua::M;l$sãa ;e função ; trlstitucionál,
com; próÊtação de::seNiços coR$tittiídas como; obrigação :de fazer e: de necessidades
impêrâtiVa$,: sobrêtüdó, viÉánda ;à obtenção de píõços iê :cóndiç)õês; maio ; vantajosas
f)â;ra á; AdnióiÉtrãção, óró àtêhdiMénto ao$ píiócíbió$ diépóstos; no aRigó 3'. da Lei
Fédêf'âl:::ho :8;666/1 9931:

VI F'àrà; qué; haÓ haja .ÉTQjli:íÉI): ,:há éuàlldade dà ; bréétàééÓ ;dé Sérviçjós par parte da
autárq:uiá, êétá;:préciÉà té:F ecltilbamóntos para currlprir; $tiâ: função dà foFmà mais
eüóâz po$$Íxrel. priüóipàiÚêntê ;pela ;natureza :essênciál do: sórviéo prestàdó. qiie. dão
raro. precisa ser realizado de forma emergencial

fiódididà.:pói.Éti fila .Góhçatvéé.üé:tl..É.:. i.elite:=..iihêfé DA 'DNSLC



Serviço Autónomo
de Agua e Esgoto

Vll Como o SAAE não pó8siii Caminhões suficientes para atender as demandas de
seNiços, esta contratação visa dar as condições de trabalho necessárias para os
setores que realizam serviços contínuos nas manutenções das redes de água. esgoto
e de drenagem, béM cómó, nas atividade$ realizadas pelo Setoi de Reparos e
Pavimentos.

Os Maquinarias e caminhões também darão apoio logístico êM obras específicas de
nossa responsabilidade da Autarquia

DO AGRUPAMENTO POR LOTES

Entendemos ser mais rã20ável promover o agrupamento de itens num mesmo lote
conformo seguem

1 . Lote l

Item 1 : Caminhões basculáhteé :trticado 6X4

2. Loto 2

lteú 1: Carnlnhõéé:: bàécLiláhteé trucàdÓ :6X4, ;córn éáçánba especial para
transporte de material brotado e pedras de grande portes

RessattàMÓÉI que oé lotéÉ fófàrh .fófhadóÉ êór itens dé êêuiPáhéhtos:dà mesma natureza e
qüé, ;bàééàdó éú cótàçiõéé "róàiiíàdàé: em éêrtâMéÉ: âótéíiórósl; nãó haverá restrição de
mêrêâdó

Aiérh ; dã; ótihiiàç;ãó nà ÓÓéráéiófiàliiàçião dos ;(ióhtfátóÉ
vantagem financeira devido à economia de escala

iiá: :tárhbéú á pósslbilldade de

"''\\.

:Sóiõóàbái tQ7:ldé:maio de 2020

éhéfélà6 êÜ:É

}WÚÉACHen
lláóstrtitüra ê Logística
hCLAUó10: ROBEkti

Diretor Operacional de ll

kéd oidàiliêi :ÉHicl:a Go $üês tlà :r! f'lil é te óhàie bÀ DNSLC
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CARTA PROPOSTA

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SOROCABA . ... . :-- .
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LIÇA IAÇVna E
CONTRATOS

EDITAL N' 45/2020
PREGÃO eLETnõNicO N' 44/2020

==â;g=U. ;T;=nn;iTeTE
Cerrado, CEP 18460-000, na cidade de ltararé/SP, neste ato representado por
sua procuradora. Daiane Tacher Cunha. advogada, inscrita no CPF do MF sob n'
416.560.068-71, apresentar a proposta para ofertar a esse órgão os preços a
seguir indicados, abjetivando locação de Caminhões Basculantes
Trucadon'raçado 6 x 4, com motoristas devidamente habilitados, de acordo com a

i il ll $1 4i' t4ê$tl ll$PÉlil;''P'e ! ?l??l iiltlf??lY:lFI

ü lliéii@i@$1üé $$@ê$1111: Ó.i«IÚ«lli lili 1111 tlêi

     

Dêbcrição

i:cáhihhão :Bàsculantê : -
l tfüdàdó/traçado 6 X ;4,
l éóú:: éàéàrüba especial

=:,:,:J'":#=; ':
l pédfàé :: de; grande :Parte
l;ÓÓÚ: ' áó sêguihtés
l óâfàctêrí$ticas

T:Tlll ::sl;.EH
tfà$ãó 6k4;

Valor :Uhit Valor Total
24:MESES

(R$)



O \FLOR OFERTADO POR ESTA EMPRESA PARA A TOTALIDADE DA
VIGÊNCIA CONTRATUAL, OU SEJA. 24 VINTE E QUATRO) MESES É DE R$
R$ 1 .620.000,00 (um milhão seiscentos e vinte mil reais).

Declaramos que o ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e
seus anexo's.

Os preços apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e
indiretas relacionadas com a integral execução do Quieto, como impostos, taxas.
tributos. seguro, encargos trabalhistas e previdenciários e outros que porventura
possam ocorrer.

g
D
m

<

$

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. {
0

8

l H :ll?lil Xll l,i :HI
sob n' 416.560.068-71, data de nascimento: 23/07/1992. cam endereço

proülssional à Avenida Luane Milanda de Oliveira, n' 38. Bairro Jardim
Toledópolis, CEP 18190-000. na cidade de Araçoiaba da Serra/SP.

a
$

Dados para tratativas deste certame: tacherdayane@hotmail.com
cantata.zaramella@gmail.com ou telefone: +55 1 5 99724-041 2.

e

Sóróilábà, 28 de julho;de 2020.

à $ 19FI 'é:uxD,
[)àiánó Taéhél;Cunha

Proctifàdóra :

ü l Ééil@lÚÉ$i @$@$úi;ii:iió:,.:«i+ .:i:ii 41ii lliii.llliii$ilúl«



g PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

: l : :+É::.=i:lnli:iiÍ! 1 : '.h:=: É;: l mIficar/7621 -1549-
aturas Ceítiéign.

IAB7-DD53 0u vá até o sii:ê https://wwW.portáldeãssinaturas.éóm.bri443 e utilize o código abaixo para
vêriüicar sé êste documento é válido.

Código para verificação: 7621 -1 549-1 AB7-DD53

E IH\HHllHHll BILHll }lllllllRlll IH ÇllB IHIHllH\ BllB lllHlllHI ÇI lli
Hash do Doéumeltto

790EEF68E4BI F2CAB855B57D741 1 DBDDD9F4D6DAF81 73CI 4D067263DE91 79046

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/07/2020 é(são)

B Daiane Talher Cunha(Signatário) - 416.560.068-71 em
28JTÓ7/2020 10:28 tJTC-03:0Q
tipo: Certificado Digital



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Ú{JNIÓÍPIÓ bE 6ÓROCABA : ÉST#-OO PÇ 940 P+ULO : FOLGA.

'1
''.

Avenida Peneira da Silvo, 1 .285 Sta. Rosália -- Sorocaba - SP - CEP: 18095-340

FONE: (15) 3224-5810 - FAX: (1 5) 3224-5820 - C.N.P.J.: 71 .480.560/0001-39 - 1.E. 669.573.983.1 1 1

FORNECEDOR: 17867 ZJbjtAMÊLLA & Z'AR?iME'LLÀ CóM '$ERV OPEIRA 'LTÕA E.PP.
C.N.P .J. . :26.''883. 9.7'2/0.0.0'1...:65
ENDERBCO . : RtJÁ' FltAÚCIS'CO 'FERNANDES

l:g:,. ll 14iT l :il: li 14

PEDIDO DE COMPRA
'NÓ. '710.' NO.' '' '0008S4 '/2020

Data 09/09/2020
CEÊ': 1846Ü000 Processo E00044 ./2020

E'AX:' ' 15 99'724-0412

MEU' QUANT.
PREÇO TOTAL

i.ocÀCAO nü êutNgOÊS na.scuLANiEg Cola'onun SEGUE =
3 ' C;lMiNliOÊS 'BASCtl!.ANTES - TRI)CÂD'0/TRAGADO 6X4 r

COM' CÁCÀ$©É. 'ESPÉCIÁL PARA. 'TRÀN5PÓÚ É bÉ MATERIAIS
BR.lIAnaS E PEDRAS DE GRANDE POkTÉr COM A$ ÊEGUIN

Tas CÀnxéTBaiSTiCXS :
CMêICIDÁOB 'DB 'ClhêA. I'GÜM. ÓU '$UÉ'BkIÓR À. 16 M3
ÊIXÓ +RA9 IRÓ 'DUPLO B 'TRACÀa' 6X4

DQÜIÉÀoo cou IACOGRATO
cxBnm ' con-' êÀppÁcl'oÀnE DANA. Tias ' PEssüê.s {boi$ pa.s
sÁGE'iras' E KÓtón'isca,
éOK 'MotoRIsTA 1 . 620 . 0'0 0 , 0000 1 '. '6'2Ü . 00Ü f 00

PÉ- 44 /2ü 2a. :.i-.: ÉÀ:.2â 3i?iàào : ..= . poli./.Sia.. 9TJ 1 1 . c20 . ooó , oo


