O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba comunica a REABERTURA do
Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços nº 61/2020 - Processo nº 2601/2020,
destinado à contratação de empresa especializada para coleta e realização de testes
COVID-19, pelo tipo menor preço, com ALTERAÇÕES do item 8 e da justificativa, ambos
do Termo de Referência - Anexo II. SESSÃO PÚBLICA REAGENDADA para o dia
28/01/2021, às 09:00 horas. Informações pelo site www.licitacoes-e.com.br (BB 851640) e
www.saaesorocaba.com.br, pelo telefone: (15) 3224-5825 ou pessoalmente na Av. Pereira
da Silva, 1.285, no Setor de Licitações. Sorocaba, 13 de janeiro de 2021 – Ronald Pereira
da Silva – Diretor Geral.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SOROCABA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITACÃO E CONTRATOS
EDITAL Nº 01/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2020
PREGÃO ELETRÔNICO, PARA REGISTRO DE PREÇO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E REALIZAÇÃO DE TESTES COVID19, PELO TIPO MENOR PREÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2601/2020 – SAAE....................................................................................................................

1.

PREÂMBULO.

1.1.

De conformidade com o disposto no Processo Administrativo nº 2601/2020 SAAE, o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA por
meio do Setor de Licitações e Contratos, torna público, para conhecimento dos
interessados, a prorrogação do prazo para envio das propostas, devido a
alteração do item 8 e da justificativa, ambos do Termo de Referência - Anexo II,
respectivamente, conforme abaixo:
8.

Subcontratação: Poderá haver subcontratação de parcela do
objeto, até o limite de 30% (trinta por cento), mantendo, porém, a
responsabilidade integral e direta da licitante vencedora perante a
Autarquia.
8.1.

A subcontratação deverá ter a anuência expressa deste
SAAE, e a subcontratada deverá comprovar a sua
idoneidade perante o órgão, sua regularidade fiscal e
previdenciária, conforme habilitação exigida neste edital,
bem como o vínculo com a Contratada.

JUSTIFICATIVA
O SAAE tem encaminhado à rede pública de saúde os funcionários com
sintomas de COVID 19 para a realização de exames e promovendo o
afastamento imediato dos mesmos até o resultado do exame. No caso
do resultado sair positivo o funcionário cumpre a devida quarentena e os
demais funcionários do mesmo setor ou que tiveram contato com o
servidor positivado também são encaminhados para exame. O problema
é que a rede pública de saúde não repete os testes para liberar os
pacientes da quarentena para suas atividades normais. Visto que a
referida doença ainda está em estudo, e há relatos de pacientes que
ainda se encontram em fase contagiante mesmo após o período padrão
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adotado da quarentena, achamos por bem nos resguardar e testarmos
os funcionários para liberação do expediente, visando monitoras,
proteger, mapear e controlar a transmissão da doença dentro do
ambiente de trabalho. Além disso, nossa autarquia presta serviço
essencial e abrange toda a extensão do município, de forma que os
servidores infectados são potenciais disseminadores da doença por
toda a cidade, por isso também a necessidade de um controle rigoroso
dos casos.

1.2.

As propostas serão enviadas por meio eletrônico, através da Internet, do dia
14/01/2021 até o dia 28/01/2021, sendo que o acolhimento das propostas será
até às 08:00 horas. A Sessão Pública ocorrerá no dia 28/01/2021, às 09:00
horas.

1.3.

Ratifica-se os demais estabelecimentos do edital e seus anexos.
Sorocaba, 14 de janeiro de 2021.

Ronald Pereira da Silva
Diretor Geral
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