SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ: 09.183.761/0001-09
Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195
Vargem Grande do Sul - SP
E-mail: sae@vgsul.sp.gov.br.br

Fls. no:__________________
Proc. no: 0203/2022

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) – RETIFICADO / REABERTURA
LICITAÇÃO AMPLA PARTICIPAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS
PREÂMBULO
Edital de Pregão (ELETRÔNICO) N° 002/2022
Processo Administrativo N° 0203/2022
Entidade Promotora: SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul – SP (UASG
UASG
928145)
928145
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Data Da Realização: 25/
25/03/2022
/2022
Horário: 09:00 horas (Horário de Brasília)
LOCAL: http://www.comprasnet.gov.br
Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 24 h (vinte e quatro horas) a
contar da respectiva data.
Origem dos Recursos (Comunicado SDG nº 028/2017 – TCE/SP): RECURSOS PRÓPRIOS.
PRÓPRIOS.
O Senhor Superintendente do SAE, usando a competência a ele delegada no exercício de suas funções,
torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO), do tipo
Menor Preço por Item – Processo Administrativo nº 0203/2022, objetivando a aquisição de conjuntos
Moto Bomba Centrífuga Monobloco para distribuição de água tratada,
tratada que será regida pela Lei Federal
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Lei
Complementar nº 123 (atualizada pela LC nº 147/2014), de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante. Em casos de divergência no descritivo
descritivo do objeto
objeto contido no COMPRASNET
COMPRASNET e no
Edital, prevalecerá a descrição
descrição do EDITAL.
EDITAL
O valor total estimado desta licitação é de R$166.38
R$166.389,78
166.389,78,
9,78 conforme planilha de orçamento contida no
Termo de Referência que integra o Anexo I do Edital.
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias do exercício de
2022, que poderão ser suplementadas se necessário, assim relacionadas:
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Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato oriundo desta licitação, as despesas com o
fornecimento correrão a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da
mesma natureza.
COMUNICADO AOS INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO DO
DO PREGÃO.
O SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul – SP, vem mui respeitosamente,
trazer ao conhecimento de todos, que não hesitará em penalizar os licitantes que descumprirem o
pactuado neste edital conforme artigo 7º da Lei federal n.º 10.520/021 e demais leis pertinentes.
Eventual inobservância das regras legais, o SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande
do Sul – SP, se pronunciará com clareza e precisão quanto às suas decisões de aplicar multas, suspender e
impedir proponentes de participarem de certames licitatórios.
Desta feita, no intuito de evitar transtornos, solicitamos aos licitantes interessados que apresentem
adequadamente a documentação relativa à habilitação e proposta de preços, firmando lances de forma
consciente, séria, concisa, firme, concreta e exequível. Os licitantes deverão entregar o objeto em
conformidade com o prazo, preços, padrões de qualidades exigidos no edital e leis pertinentes.
Por fim, vale lembrar ainda, que os pedidos de recomposição ou realinhamento de preços são exceções à
regra, aplicáveis exclusivamente em situações especiais, e somente serão deferidos se estiverem em total
consonância com a lei.

I-

DO OBJETO

1.1.
A presente licitação tem por objeto a aquisição de conjuntos Moto Bomba Centrífuga Monobloco
para distribuição de água tratada, conforme detalhamentos e especificações constantes do Termo de
Referência, que integra este Edital como Anexo I.I
1.2.
O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos.
1.3.
descrittas no COMPRASNET e as
Em caso de divergência entre as especificações do objeto descri
especificações técnicas constantes no Termo de Referência
Referência - Anexo I do Edital, o licitante deverá
obedece
obedecer
edecer a esse último.
último.
II -

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

2.1.
O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema
COMPR
COMPRASNET
MPRASNET.
ASNET
2.2.
Os trabalhos serão conduzidos por funcionário cedido ao SAE pela Prefeitura Municipal,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo COMPRASNET constante no Portal de Compras do Governo Federal
(www.comprasgovernamentais.gov.br).
III -

DAS
DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

3.1.

Início do acolhimento das propostas: 14/
14/03/2022 às 08:00 horas.
horas.

3.2.

Data de abertura das propostas: 25/
25/03/2022
2022 às 09:00 horas.
horas

3.3.
Referência de tempo: para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado
o horário de Brasília – DF.
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3.4.
Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 24 h (vinte e quatro
horas) a contar da respectiva data.
IV -

DO CREDENCIAMENTO

4.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
SICAF que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
4.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a
este Pregão.
4.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
4.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.
V-

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1.
Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de habilitação e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
do Governo Federal.
5.2.

Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3.
Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93, não será permitida a
participação:
5.3.1. De interessados que se encontrarem em processo de falência, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
5.3.2. De interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública Municipal;
5.3.3. De sociedades empresárias consorciadas.
5.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim
sim”
não”
sim ou “não
não em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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5.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49;
5.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
5.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte.
5.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
5.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
5.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
5.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
5.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
5.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
5.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
5.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
VI -

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS
DOS DOCUMENTOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado (em
consonância com as especificações
especificações técnica
técnicas
icas constantes
constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital
Edital) e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.
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6.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
6.8.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.
6.9.
Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após
o encerramento do envio de lances.
6.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
6.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
VII -

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
PROPOSTA

7.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
a) Valor unitário e total em real;
b) A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para
cada item;
b.1) Não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para
o item.
c) Marca/Modelo;
d) Fabricante;
e) Descrição detalhada do objeto (em consonância com as especificações técnicas constantes no
Termo de Referência - Anexo I do Edital): indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando
for o caso;
f) No caso da apresentação de equipamentos importados em sua proposta, o licitante deverá
Declarar todos os dados de origem e se comprometer a apresentar como condição para
assinatura do contrato uma Declaração do Fabricante,
abricante com o compromisso de garantia de
assistência técnica por um período de 7 (sete) anos bem como da obrigatoriedade da reposição
de peças, no prazo máximo de 10 (dez) dias quando solicitado.
7.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ: 09.183.761/0001-09
Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195
Vargem Grande do Sul - SP
E-mail: sae@vgsul.sp.gov.br.br

Fls. no:__________________
Proc. no: 0203/2022

7.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
7.3.1. Antes da entrega dos equipamentos, a contratada deverá realizar um ensaio de bancada em suas
dependências e na presença de um fiscal designado pelo SAE. Caso a fábrica diste mais de 400
(quatrocentos) quilômetros do Município de Vargem Grande do Sul, todos as despesas com
deslocamento, alimentação e hospedagem do fiscal designado pelo SAE deverão ser arcada pela
contratada.
7.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,
dias a contar da data de sua
apresentação.
7.6.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
VIII – DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que, de alguma forma, identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
8.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
8.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.
8.5.2. Os lances deverão ser realizados em Real (R$).
8.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.8.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “abert
“aberto
erto e fechado”
fechado”,
ado”
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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8.9.
A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
8.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
8.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá
o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
8.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao responsável
pelo Setor de Licitações;
8.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.17. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
8.18. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.20. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 8.538, de
06 de outubro de 2015.
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8.21. Nessas condições, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco)
minutos
minutos controlados pelo sistema,
sistema contados após a comunicação automática para tanto.
8.23. Caso a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
a) No país;
b) Por empresas brasileiras;
c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (dua
(duas)
duas) horas
horas,
ras envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
8.29.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

IX - DA ACEITAB
ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
PROPOSTA VENCEDORA
9.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
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contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.4.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro)
quatro) horas
horas de antecedência,
antecedência e a ocorrência será
registrada em ata;
9.5.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas
horas,
oras sob pena de não aceitação da
proposta.
9.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, formulada antes de findo o prazo.
9.6.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.7.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para sua continuidade.
9.9.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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9.12. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro da Administração
Municipal para orientar sua decisão. Caso a Administração não possua, no seu quadro de pessoal,
profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou
jurídica qualificada.
9.13. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até
a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
9.14. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
9.14.1. Apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame
em relação ao licitante mais bem classificado.
9.15. A Proposta de Preços do(s) licitante(s) classificados provisoriamente, atualizada em conformidade
com os lances eventualmente ofertados e contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado,
deverá ser formulada e enviada ELETRONICAMENTE, no prazo de 02 (duas) horas
horas,
as a partir da solicitação
do pregoeiro, por meio da opção “ENVIAR ANEXO” do Sistema COMPRASNET.
9.16. Os documentos remetidos por meio eletrônico da opção “ENVIAR ANEXO” do Sistema
COMPRASNET poderão ser solicitados pelo Pregoeiro em original, cópia autenticada ou publicação em
Diário Oficial para envio VIA POSTAL ou entregue diretamente no Departamento de Licitações do
Município, a qualquer momento, em prazo e forma a serem estabelecidos pelo Pregoeiro.
9.16.1. Uma vez solicitados pelo Pregoeiro, os documentos deverão ser encaminhados para o
Departamento de Licitações e Contratos, que fica na Praça Washington Luiz, 643 – Centro – Vargem
Grande do Sul – SP, CEP 13.880-000, Fone: (19) 3641-9029.
9.16.2. A proposta a ser encaminhada VIA POSTAL ou a ser entregue diretamente ao Setor de Licitações
e Contratos deverá constar em uma via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa,
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricadas as demais pelo
representante legal do licitante proponente, nos moldes do Formulário Padrão de Propostas de Preços
previsto no ANEXO II.
II.
9.17. O Pregoeiro divulgará o resultado motivado do julgamento das Propostas de Preços, conforme os
requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.
9.18. A proposta de preços deverá conter:
a) Número do Pregão, data e horário de abertura, razão social, CNPJ, endereço completo, número
do telefone e e-mail;
b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação;
c) E o preço unitário e total em Reais de cada item, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no
mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93, em algarismo e
por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas
decimais, considerando as quantidades constantes no Termo de Referência e seus anexos.
d) Indicação que tem ciência do estimativo de aquisições e do prazo de entrega dos produtos
conforme o Termo de Referência e seus anexos;
9.19.

Não será permitida cotação parcial de cada item.
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9.20. Sob pena de desclassificação ou inabilitação, os documentos referentes à habilitação parcial do
SICAF deverão se referir ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços e nos documentos exigidos
neste Edital.
9.21. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
X – DA HABILITAÇÃO
HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições
de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1. SICAF;
10.1.2. Cadastro de Fornecedores do Município;
10.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.4. Pesquisa na Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados)
10.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
a) As empresas estrangeiras participando através de seu representante legal deverão apresentar
documento de nomeação dos mesmos, com poderes para representá-las, responder pelas
mesmas e receber notificações relativas a este procedimento licitatório.
b) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
c) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
d) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
10.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
10.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes poderá ser verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal
e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
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10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.2.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou
na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de 02 (duas) horas,
horas documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006 (atualizada pela LC nº 147/2014).
10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)
(duas) horas,
horas sob pena de inabilitação.
10.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
10.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
10.7. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO:
10.7.1.
10.7.1. HABILITAÇÃO
HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante uma sucursal, filial ou agência;
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social 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;
g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
10.7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de Regularidade Trabalhista (CNDT), emitida gratuitamente nas páginas eletrônicas do
Tribunal Superior do Trabalho; do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e dos Tribunais
Regionais do Trabalho;
g) Caso o licitante, detentor do menor preço, seja microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
10.7.3. QUALIFICAÇÃO EC
ECONÔMICOONÔMICO-FINANCEIRA.
FINANCEIRA.
a) Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, deverão apresentar a seguinte
documentação:
a.1) Certidão negativa de falência, concordatas, recuperações judiciais e extrajudiciais expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
a.1.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva para recuperações judiciais
e
extrajudiciais,
deve
o
licitante
apresentar
comprovante
da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
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10.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
10.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
10.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
úteis após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
10.11. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
10.14. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
XI - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
horas
a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal.
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
XII - DO RECURSO
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos,
minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso;
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. Os autos deste procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados no
Departamento Municipal de Licitações e Contratos, que fica na Praça Washington Luís, 643 – Centro –
Vargem Grande do Sul/SP, CEP 13880-000, Fone: (19) 3641-9029, e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br, nos
dias úteis, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h.
12.5. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo
para recurso será suspenso.
12.6.

Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:

a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;
b) Motivadamente, reconsiderar a decisão; e
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c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
d) O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
XIV -

DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO

14.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado
durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
14.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas
neste edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da contratação.
14.1. Deverá ser apresentada também a Declaração do Fabricante,
abricante quando se tratar de equipamento
importado, com o compromisso de garantia de assistência técnica por um período de 7 (sete) anos bem
como da obrigatoriedade da reposição de peças, no prazo máximo de 10 (dez) dias quando solicitado.
14.3. Quando a adjudicatária não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital, ou
recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pelo pregoeiro, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, assinar o contrato.
14.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condições aplicáveis à
contratação estão definidas no Anexo I – Termo de Referência e Anexo III
III – Minuta do Contrato, parte
deste edital.
14.5.

O prazo de vigência do contrato será o mesmo da garantia do objeto.

XV – PRAZOS E CONDIÇÕES
CONDIÇÕES DE ENTREGA
15.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com os critérios estabelecidos no Termo
de Referência – Anexo I e contrato, conforme minuta Anexo III.
III
15.2. Prazo máximo para a entrega será de 120 (cento e vinte) dias úteis após recebimento da
Autorização de Fornecimento. O prazo não poderá ser dilatado tendo em vista que, após entrega, ainda
haverá vistoria física dos equipamentos, que será realizada pelo Fiscal do Contrato designado pelo SAE. A
vistoria visa verificação das condições de operação dos equipamentos e atendimento às exigências do
edital.
15.3. Os equipamentos deverão ser entregues no SAE, na área do Centro de Distribuição de água
tratada do município situado na Rua: Dr. Eurico Vilella, nº. 79, Jardim Pacaembu, Fone: ( 19 ) 3641-2195Vargem Grande do Sul – SP, CEP: 13880-000, sendo que para aceite, as embalagens deverão estar
íntegras e sem a aparência de danos físicos, sobretudo nos equipamentos.
15.4. Previamente a entrega dos equipamentos, a contratada deverá fornecer projeto civil básico e
demais especificações técnicas de instalação dos equipamentos vendidos.
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15.5. As instalações civis serão feitas pelo SAE. Porém, junto ao fornecimento dos equipamentos, ou
seja, antes do início das instalações físicas, caberá a empresa contratada enviar um engenheiro ou
técnico especialista até a unidade do SAE para conhecer o local de instalação. Nesta visita o profissional
deverá fazer uma análise crítica documentada e, se for o caso, sugerir melhorias para uma instalação que
garanta maior segurança ou maior rendimento técnico operacional.
15.6. Antes da entrega dos equipamentos, a contratada deverá realizar um ensaio de bancada em suas
dependências e na presença de um fiscal designado pelo SAE. Caso a fábrica diste mais de 400
(quatrocentos) quilômetros do Município de Vargem Grande do Sul, todos as despesas com
deslocamento, alimentação e hospedagem do fiscal designado pelo SAE deverão ser arcadas pela
contratada.
15.6.1. As informações obtidas no ensaio de bancada realizado pelo fabricante farão parte do DATABOOK
que deverá ser fornecido pela contratada juntamente com os equipamentos. Para execução dos ensaios,
todos os aparelhos de medição utilizados pela contratada deverão estar em dia com as suas respectivas
aferições. No DATABOOK deve constar MARCA, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE e CERTIFICADO DE
CALIBRAÇÃO DE TAIS DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO. O certificado deverá ser emitido pelo INMETRO ou
Laboratórios de Metrologia Aplicada reconhecidos nacionalmente ou ainda, por instituições particulares
desde que aprovado pelo SAE.
15.7. A empresa contratada deverá fornecer equipamentos completos, inclusive com acessórios,
montagem, pintura e demais características requeridas. Os conjuntos deverão estar completamente
montados, sendo que suas partes internas e externas sujeitas à oxidação, devem ser protegidas por óleo
anticorrosivo atóxico, flanges cegos de madeira devem fechar completamente os locais de sucção e
recalque, além de tampões ou plugs nas conexões.
15.8. Todos os custos e logísticas envolvidos no processo de entrega dos equipamentos são de
exclusiva responsabilidade do fornecedor.
XVI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. Entregue, o objeto será recebido pelo Gestor ou Fiscal do Contrato designado pelo
CONTRATANTE.
16.2. Durante o ato do recebimento será feita uma vistoria final podendo gerar recusa mediante
justificava plausível de discordância dos equipamentos a serem recebidos. Importante ressaltar ainda que
o ato de recebimento em si não isenta a contratada pelas responsabilidades sobre eventuais danos físicos
ou outras anomalias que, justificadamente, venham a ser notados apenas após a entrega.
16.3. Ao final das instalações físicas, a contratada deverá enviar um engenheiro ou técnico especialista
para fazer o Start-up e comissionamento das bombas. De preferência, o profissional deverá se o mesmo
do item 15.5.
16.3.1. A data e hora do Start-up dos equipamentos será informada ao fornecedor por meio de
notificação com ao menos 3 (três) dias de antecedência.
16.4. O recebimento dos equipamentos se dará em duas etapas, conforme a seguir:
a) Recebimento provisório: os equipamentos entregues no local definido serão verificados quando
as principais características, itens componentes do pedido e estado geral;
a.1) Não será efetuado o recebimento do bem, em data além da vigência contratual, que no caso
de não ocorrer a entrega durante a vigência do contrato e havendo interesse das partes em
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manter-se com o vínculo contratual, deverá ser formalizado aditamento de prazo, nos
termos das cláusulas contratuais e legislação vigente.
b) Recebimento definitivo: Em até 15 dias corridos do recebimento provisório se dará o
recebimento definitivo do bem ou sua devolução ao fornecedor. Para o recebimento definitivo
serão analisadas todas as características técnicas dos equipamentos entregues, de modo a
verificar se correspondem exatamente às especificações técnicas definidas no processo
licitatório.
b.1) IMPORTANTE: Somente após o recebimento definitivo dos equipamentos iniciar-se-á a
contagem do prazo, conforme item 17.1.1, para efetivação do pagamento, mantidas as
demais condições estabelecidas no contrato e edital de licitação.
XVII - DA FORMA
FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO
17.1. O pagamento da despesa proveniente deste pregão se dará mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente conferida e aprovada pelo Servidor designado como Fiscal / Gestor da
contratação, de acordo com o artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei n° 8.666/93.
17.1.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, mediante crédito aberto em
conta corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A e/ou Caixa Econômica Federal. Em casos
específicos, em cheque, sendo vedada a emissão de boleto bancário.
17.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
17.2.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
17.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3.1. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
17.3.2. O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da
Administração;
17.3.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Departamento de
Finanças deverá comunicar ao Gestor responsável pela fiscalização quanto à inadimplência do
fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
17.3.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos
contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à
contratada a ampla defesa;
17.3.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua
situação junto aos órgãos competentes; e
17.3.6. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pelo Chefe do Executivo, não será rescindido o contrato em
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execução com empresa ou profissional que estiver irregular com o fisco.
17.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
17.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
17.6.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

17.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

17.8. Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação do
Decreto Municipal nº 4.701, de 20 de agosto de 2018 (JOM 25/08/2018).
XVIII - DA FISCALIZAÇÃO
18.1. O SAE indicará um gestor ou fiscal de contrato ou da ata de registro de preços, que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução, conforme Decreto n.º 3.322/2012, assim
como artigos. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.
18.2. O Fiscal do contrato deverá manter permanente vigilância sobre as obrigações da CONTRATADA,
definidas nos dispositivos contratuais e condições do Termo de Referência e, fundamentalmente, quanto
à inarredável observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, com suas
alterações.
XIX - DAS SANÇÕES
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
19.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a empresa que:

19.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
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19.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital;
19.1.3. Apresentar documentação ou declarar informações falsas;
19.1.4. Não mantiver a proposta;
19.1.5. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
aquisição;
19.1.6. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.7. Falhar na execução do contrato;
19.1.8. Frauda a execução do contrato;
19.1.9. Comportar-se de modo inidôneo; e
19.1.10. Cometer fraude fiscal.
19.2. A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.2.1. Advertência;
19.2.2. Multas previstas no Decreto Municipal n.º 4.701/2018 (A
Anexo VII do Edital);
19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois
anos;
19.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o SAE e consequente descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir o SAE
pelos prejuízos causados;
19.3.

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a empresa que:

19.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
19.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da aquisição;
19.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
19.6.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.

XX - DA REABERTURA DA SESSÃO
SESSÃO PÚBLICA
20.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
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20.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
20.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o Termo de Contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art.
43, §1º da LC nº 123/2006 (atualizada pela LC n 147/2014). Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
20.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

20.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF ou
no Cadastro de Fornecedores do Município, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
XXI - DA GARANTIA CONTRATUAL
21.1. Não será exigida a prestação de garantia financeira do contrato nos termos do art. 56 da Lei
Federal 8.666/93, contudo, a Contratada deverá apresentar o Termo de Garantia para os equipamentos
ofertados, abrangendo um período mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
21.1.1. Quando tratar-se de equipamentos importados, além do prazo de garantia contra defeitos de
fabricação de 12 meses, deverá ser oferecida garantia de assistência técnica por um período de 07 (sete)
anos, com apresentação de peças de reposição em período máximo de 10 (dez) dias quando solicitado.
XXII - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no Departamento Municipal de Licitações e Contratos, que fica na
Praça Washington Luís, 643 – Centro – Vargem Grande do Sul/SP, CEP 13880-000, Fone: (19) 3641-9029,
nos dias úteis, no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h.
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente
por meio eletrônico via internet, no endereço licitacao@vgsul.sp.gov.br.
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
22.6.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração
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As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. Pedidos de Esclarecimentos e/ou de Impugnações postados em seu último dia de prazo devem
respeitar o horário de funcionamento do Órgão, ou seja, até às 17:00 horas. Pedidos postados depois
deste horário (no último dia) não serão considerados.
XXIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário pelo Pregoeiro.
23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
23.4.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
23.8. Em caso
caso de divergência entre disposições deste
deste Edital e de seus anexos
anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
Edital.
23.9. O SAE poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
23.10. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e
demais legislações pertinentes.
23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.vgsul.sp.gov.br
www.vgsul.sp.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Departamento de Licitações e
www.comprasnet.gov.br
Contratos do Município, que fica na Praça Washington Luiz, n.º 643, no centro da cidade de Vargem
Grande do Sul-SP, CEP 13.880-000-000, Fone: (19) 3641-9029, nos dias úteis, no horário das 08 às 17
horas, período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
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23.12 Com exceção do “Aviso de Licitação” que será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial
do Estado de São Paulo, Diário Oficial Eletrônico do Município, Jornal de Circulação Local/Regional e na
página do Município disponível na Internet, as outras informações relativas ao procedimento serão
publicadas
somente
no
Diário
Oficial
Eletrônico
do
Município
(https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/vargemgrandedosul) e na página do Município de Vargem
Grande do Sul: www.vgsul.sp.gov.br,
www.vgsul.sp.gov.br conforme autoriza a Lei n.º 8.666/93.
23.13. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII

–
–
–
–
–
–
–

Termo de Referência;
Modelo de Proposta;
Minuta do Contrato;
Termo de Ciência e Notificação;
Declaração de documentos à disposição do TCE-SP
Decreto Municipal nº 4.701, de 20 de Agosto de 2018 (JOM 25/08/2018);
Decreto Municipal nº 4.700, de 20 de Agosto de 2018 (JOM 25/08/2018);

23.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo.
Vargem Grande do Sul, 11 de março de 2022.

Celso Henrique Bruno
Superintendente
Superintendente do SAE
SAE
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº
Nº 002/2022
PROCESSO ADM. Nº 0203/2022
ANEXO I - TERMO
TERMO DE REFERÊNCIA
REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de conjuntos motobomba centrífugas
monobloco para o SAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul. Os equipamentos
serão aplicados no sistema de distribuição de água tratada do município, visando o abastecimento do
reservatório denominado POLAR.
1.2. Todos os requisitos técnicos descritos neste Termo de Referência formam o conjunto de condições
básicas desejadas pelo SAE. Não obstante, na eventualidade de alguma empresa interessada em
participar do certame tenha sugestões de melhorias técnicas ou operacionais em relação ao documento
ora apresentado, tais manifestações deverão ser formalmente descritas nas propostas técnicas e, a seu
tempo, serão devidamente avaliadas técnica e economicamente. Importante ratificar que não serão
aceitas sugestões que, de acordo com os avaliadores do SAE, visem diminuir a ampla concorrência do
processo licitatório.
1.3. As especificações técnicas de operação dos conjuntos motobombas estão dispostas no ANEXO II-A
deste Termo de Referência.
1.4. Os equipamentos serão recebidos e instalados em área interna do complexo de distribuição de água
tratada do SAE, localizado à Rua Dr. Eurico Vilella, nº. 79, Jardim Pacaembu, Vargem Grande do Sul – SP.
2. OBJETIVO
2.1. Os equipamentos objetos de compra desta licitação visam atender às necessidades do SAE para
ampliar, melhorar e garantir o abastecimento com água tratada para população residente nas imediações
abrangidas pelo novo reservatório denominado POLAR, no munícipio de Vargem Grande do Sul. Assim, a
aquisição se faz necessária para bombeamento de água tratada do sistema de distribuição central para o
referido reservatório.
3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DEFINIÇÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS
3.1. O preço desta licitação foi estimado pela média de valores obtidos conforme orçamentos anexos aos
autos do processo. Abaixo, disponibilizamos os quantitativos, descritivos completos e valor estimado para
aquisição:
ITEM

QUANT.
(A)

UNID

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VALOR UNIT
(B)

01

02

UN.

Conjunto Motobomba Centrífuga Monobloco – Altura: 70 mca e
Vazão: 170 m³/h - Potência Máxima de 75 CV – motor de 04 polos
- Tensão: 380 Volts.

R$ 83.194,89

VALOR TOTAL
(C) =(A x B)
R$ 166.389,78

4. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA (APÓS CONTRATAÇÃO)
4.1. Fornecer equipamentos completos, inclusive com acessórios, montagem, pintura e demais
características requeridas neste Termo de Referência.
4.2. Todos os custos e logísticas envolvidos no processo de entrega dos equipamentos são de
responsabilidade da contratada.
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4.3. Prazo máximo para a entrega: Cento e vinte (120) dias úteis após recebimento da Autorização de
Fornecimento. O prazo não poderá ser dilatado tendo em vista que, após entrega, ainda haverá vistoria
física dos equipamentos, que será realizada pelo Fiscal do Contrato designado pelo SAE. A vistoria visa
verificação das condições de operação dos equipamentos e atendimento às exigências do edital.
4.4. Antes da entrega dos equipamentos, a contratada deverá realizar um ensaio de bancada em suas
dependências e na presença de um fiscal designado pelo SAE conforme item 10 deste Termo de
Referência. As informações obtidas neste ensaio servirão de subsídios para montagem do DATABOOK que
deverá ser fornecido pela contratada. Para execução dos ensaios, todos os aparelhos de medição
utilizados pela contratada deverão estar em dia com as suas respectivas aferições. No DATABOOK deve
constar MARCA, MODELO, NÚMERO DE SÉRIE e CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE TAIS DISPOSITIVOS DE
MEDIÇÃO. O certificado deverá ser emitido pelo INMETRO ou Laboratórios de Metrologia Aplicada
reconhecidos nacionalmente ou ainda, por instituições particulares desde que aprovado pelo SAE.
4.4.1. Caso a fábrica diste mais de 400 (quatrocentos) quilômetros do Município de Vargem Grande do
Sul, todos as despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem do fiscal designado pelo SAE
deverão ser arcadas pela contratada.
4.5. Fornecer projeto civil básico e demais especificações técnicas de instalação dos equipamentos
fornecidos.
4.6. As instalações civis serão feitas pelo SAE. Porém, junto ao fornecimento dos equipamentos, ou seja,
antes do início das instalações físicas, caberá a empresa contratada enviar um engenheiro ou técnico
especialista até a unidade do SAE para conhecer o local de instalação. Nesta visita o profissional deverá
fazer uma análise crítica documentada e, se for o caso, sugerir melhorias para uma instalação que
garanta maior segurança ou maior rendimento técnico operacional.
4.7. Ao final das instalações físicas, a contratada deverá enviar um engenheiro ou técnico especialista
para fazer o start-up e comissionamento das bombas. De preferência, o profissional deverá se o mesmo
do item 4.6.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Proceder com ampla fiscalização referentes ao fornecimento dos equipamentos em todas as suas
etapas. Tal fiscalização deverá ocorrer à luz deste Termo de Referência.
5.2. Designar um fiscal para acompanhar testes dos equipamentos em bancada, no âmbito das
instalações do fabricante. Isso deverá ocorrer em data e hora previamente agendados após finalização do
processo de fabricação e montagem dos conjuntos motobomba.
5.3. Realizar instalações físicas, civis e elétrica, dos conjuntos motobomba.
5.4. Executar cronograma financeiro de pagamentos à contratada à luz do item 13 deste Termo de
Referência.
5.5. Esclarecer quaisquer interrogações que as empresas interessadas em participar do certame, venham
a apresentar formalmente a este SAE.
5.6. Notificar a contratada com, ao menos, 3 (três) dia de antecedência a data e hora do start-up dos
equipamentos.
6 . CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E ACESSÓRIOS
6.1. CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO
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6.1.1. Os conjuntos devem ser providos de plaquetas de identificação contendo os dados básicos dos
equipamentos. São eles: Marca, modelo, mês/ano de fabricação, número de série, indicação do sentido
de giro e condições gerais básicas de operação.
6.1.2. Os dois equipamentos a serem fornecidos deverão ser perfeitamente iguais, tanto em aparência
quanto em construção.
6.1.3. O corpo da bomba deve ser em ferro fundido ASTM A-48 Classe 30B ou Classe 35B com superfícies
polidas sem falhas de fundição ou outras irregularidades, devidamente adequada às condições de serviço.
6.1.4. A tampa do corpo da bomba deve ser em ferro fundido ASTM A-48 Classe 30B ou Classe 35B com
superfícies polidas sem falhas de fundição ou outras irregularidades, devidamente adequada às condições
de serviço.
6.1.5. O eixo deverá ser de aço SAE 1045 ou AISI 420. Acoplamentos não são aceitos.
6.1.6. O rotor (propulsor) da bomba deve ser em ferro fundido ASTM A-48 Classe 30B ou Classe 35B com
superfícies polidas sem falhas de fundição ou outras irregularidades, devidamente adequada às condições
de serviço. Também deverá ser estática e dinamicamente balanceado.
6.1.7. A junta de vedação deverá ser isenta de amianto.
6.1.9. A luva protetora do eixo deverá ser construída em Bronze TM23 ou material de qualidade superior.
6.1.10. Deve haver perfeita estanqueidade entre o motor e a bomba através de selo mecânico construído
com material de alta dureza.
6.1.11. O conjunto girante, composto por motor e rotor, deve ser do tipo Back-Pull-Out, ou seja, deve
permitir retirada sem a necessidade de intervenção nas linhas de sucção e recalque da bomba.
6.2. - MOTOR ELÉTRICO
6.2.1. O motor deve ser assíncrono, trifásico, de indução tipo gaiola e com proteção IP 55 ou superior. Os
enrolamentos e as ligações do estator devem receber isolação classe F para 155 ºC ou superior (isolação
H).
6.2.2. O motor deve ser construído em ferro fundido GG.
6.3. – ACESSÓRIOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA
6.3.1. Redução flangeada DNA* X DN150 construída em aço carbono adequado para instalação no
recalque da bomba conforme normas NBR com comprimento de 1,50 vezes o maior diâmetro nominal da
peça. Fornecer também anéis de vedação, parafusos, porcas e arruelas.
*”A” representa o diâmetro de recalque das bombas a serem fornecidas.
6.3.2. Redução flangeada DN250 X DNB* construída em aço carbono adequado para instalação na sucção
da bomba conforme normas NBR com comprimento de 1,50 vezes o maior diâmetro nominal da peça.
Fornecer também anéis de vedação, parafusos, porcas e arruelas.
*”B” representa o diâmetro de sucção das bombas a serem fornecidas.
6.3.3. Manômetro glicerinado com caixa em aço inox e diâmetro de 4” (quatro polegadas), de instalação
roscável e com faixa de pressão de 0 a 150 mca;
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7. NORMAS GERAIS
7.1. Em âmbitos gerais, os equipamentos a serem fornecidos deverão atender, no mínimo, às
especificações técnicas de fabricação contidas na respectiva norma ABNT NBR (NBR 7034, NBR 7094, NBR
6146, NBR 8441 e NBR 5432).
8. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES
8.1. O fornecedor deverá apresentar um certificado de conformidade, emitido necessariamente pelo
fabricante, definindo que os equipamentos atendem ao exigido nesta especificação. Deverá acompanhar
o documento, cópia do resultado dos ensaios efetuados no equipamento conforme definido no item 4.4.
9. INSPEÇÃO, TESTES E ENSAIOS
ENSAIOS NA PRESENÇA DO FISCAL DESIGNADO PELO SAE
9.1. Na presença do fiscal designado pelo SAE, os equipamentos deverão ser ensaiados na bancada da
empresa contratada.
9.2. O SAE deverá ser avisado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis a data marcada para a
realização dos testes.
9.3. Condições para execução dos testes:
9.3.1. Tempo mínimo: 40 (quarenta) minutos;
9.3.2. Pressão: 50% (cinquenta por cento) acima da pressão de SHUT-OFF ou 200% (duzentos porcento) a
pressão de trabalho. Obrigatoriamente deve-se utilizar a de maior valor.
9.4. Os conjuntos motobomba deverão ser testados de acordo com seguinte norma:
9.4.1. Norma ISO996 Grau 2B.
9.5. Dados a serem coletados durante os testes:
9.5.1. Curva: vazão (Q) x altura manométrica (Hm);
9.5.2. Rendimento da bomba em função de Q x Hm;
9.5.3. Curva de potência consumida pela bomba;
9.5.4. Vazões mínima e máxima para a curva do rotor projetado;
9.5.5. Rendimento da bomba, no ponto de trabalho especificado;
9.5.6. NPSH requerido.
9.6. Condições para aquisição dos dados de teste:
9.6.1. Utilizar todos os componentes de acordo com especificações técnicas, quantidade e qualidade
conforme descrito na proposta/projeto, inclusive rotores (propulsores);
9.6.2. Deverão ser levantado todos os dados de operação conforme item 9.5 para, ao menos, 06 (seis)
pontos de operação. São eles:
9.6.2.1. Ponto 01: Ponto de trabalho;
9.6.2.2. Ponto 02: Ponto de SHUT-OFF;
9.6.2.3. Pontos 03 e 04: Dois pontos distintos à direita do ponto de trabalho a serem escolhidos pelo fiscal
do SAE, obedecendo a curva de projeto fornecida pelo fabricante;
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9.6.2.4. Pontos 05 e 06: Dois pontos distintos à esquerda do ponto de trabalho a serem escolhidos pelo
fiscal do SAE, obedecendo a curva de projeto fornecida pelo fabricante;
9.7. IMPORTANTE: Se, durante os testes, qualquer dos resultados obtidos não atender aos requisitos
especificados e propostos, o fabricante deverá efetuar as alterações necessárias e repetir os testes até
que o equipamento apresente funcionamento de acordo com as Normas e com o especificado, sendo
que não haverá qualquer ônus adicional ao SAE por tais alterações.
10. TESTE DO MOTOR
10.1. Devem ser determinados em teste no ponto de operação:
10.1.1. Potência do motor;
10.1.2. Corrente elétrica nominal;
10.1.3. Rendimento a plena carga;
10.1.4. Corrente nominal de partida à tensão nominal.
10.2. Devem ser determinados em teste com rotor bloqueado:
10.2.1. Corrente elétrica;
10.2.2. Conjugado;
10.2.3. Potência absorvida;
10.3. Devem ser determinados em teste em vazio:
10.3.1. Potência de entrada;
10.3.2. Corrente elétrica;
10.3.3. Medição de tensão secundário;
11. PINTURA
11.1. Parte interna da bomba: Deve atender a portaria do Ministério da Saúde n.º 2914 e Resolução N.º
105 da Anvisa, os equipamentos deverão receber revestimento epóxi internamente;
11.2. Motor e bomba: Pintura de proteção anticorrosiva, adequada às condições de operação, sendo que
a especificação deverá constar da proposta técnica.
12. TRANSPORTE E ENTREGA
12.1. Após finalização dos equipamentos, caberá à contratada efetuar a entrega no local determinado no
item 12.2.
12.2. Os equipamentos deverão ser entregues no SAE, na área do Centro de Distribuição de água tratada
do município situado na Rua: Dr. Eurico Vilella, nº. 79, Jardim Pacaembu, Fone: ( 19 ) 3641-2195- Vargem
Grande do Sul – SP, CEP: 13880-000, sendo que para aceite, as embalagens deverão estar íntegras e sem
a aparência de danos físicos, sobretudo nos equipamentos.
12.3. Durante o ato do recebimento será feita uma vistoria final podendo gerar recusa mediante
justificava plausível de discordância dos equipamentos a serem recebidos. Importante ressaltar ainda que
o ato de recebimento em si não isenta a contratada pelas responsabilidades sobre eventuais danos físicos
ou outras anomalias que, justificadamente, venham a ser notados apenas após a entrega.
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12.4. Os equipamentos deverão ser fornecidos completamente montados, sendo que suas partes
internas e externas sujeitas à oxidação, devem ser protegidas por óleo anticorrosivo atóxico, flanges
cegos de madeira devem fechar completamente os locais de sucção e recalque, além de tampões ou
plugs nas conexões.
12.5. IMPORTANTE: Somente após o recebimento dos equipamentos iniciar-se-á a contagem do prazo,
conforme item 13.1., para efetivação do pagamento, mantidas as demais condições estabelecidas no
contrato e edital de licitação.
13 - PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo dos equipamentos,
mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e aprovada pelo preposto do SAE,
que enviará o documento para quitação através divisão de Tesouraria do Departamento de Finanças do
Município, de acordo com o artigo 4.º, inciso XIV, alínea “a” da Lei n° 8.666/93;
13.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
13.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no
Banco do Brasil S/A e/ou Caixa Econômica Federal. Em casos específicos, em cheque, sendo vedada a
emissão de boleto bancário.
13.4. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
13.5. O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da
Administração;
13.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Departamento de
Finanças deverá comunicar ao Gestor responsável pela fiscalização quanto à inadimplência do
fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
13.7. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos
contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à
contratada a ampla defesa;
13.8. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua
situação junto aos órgãos competentes;
13.9. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pelo Chefe do Executivo, não será rescindido o contrato em execução com
empresa ou profissional que estiver irregular com o fisco.
13.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
13.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
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13.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
13.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
13.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

13.14. Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação do
Decreto Municipal nº 4.701, de 20 de agosto de 2018 (JOM 25/08/2018).
14. TERMO DE GARANTIA E PÓSPÓS-VENDA
14.1. Para equipamento de fabricação nacional, o fornecedor deverá apresentar o Termo de Garantia
abrangendo um período mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
14.2. Para eventuais fornecimentos de equipamentos importados, a proposta deve mencionar todos os
dados de origem bem como termo de garantia de assistência técnica por um período de 07 (sete) anos,
com apresentação de peças de reposição em período máximo de 10 (dez) dias quando solicitado.
Vargem Grande do Sul, 03 de março de 2022.

Elaborado por:

JONATAS PONTES GOMES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA REGISTRO: 5070051976-SP

Aprovado por:

CELSO HENRIQUE BRUNO
SUPERINTENDENTE -SAE
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ANEXO II-A
ESPECIFICAÇÕES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÃO
PROGRAMA: SITEMA POLAR
COMUNIDADE:
COMUNIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL-SP
OBJETO DO FORNECIMENTO: Conjuntos moto-bomba centrífuga monobloco para recalque de água
tratada.
Aplicação: Sistema de abastecimento de água
DADOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS PARA FORNECIMENTO
1.

CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO 170 M3/H x 70 MCA

Quantidade: 02 unidades
1.1

BOMBA

Vazão --------------------------------------------------------------------------------------- 170 m3/h
Altura Manométrica

-----------------------------------------------------------------70 m.c.a.

Rotação aprox. --------------------------------------------------------------------------- 1750 rpm
Rendimento hidráulico mínimo no ponto de trabalho*¹ ----------------------- ≥ 65%
Fluido a ser bombeado ----------------------------------------------------------------- Água limpa
*¹ - Rendimento do conjunto motobomba
1.2

MOTOR

Tensão de Trabalho --------------------------------------------------------------------- 380V - Trifásico
Enrolamento

--------------------------------------------------------------------------- 220/380/440 V

Frequência --------------------------------------------------------------------------------- 60 Hz
Número de polos ------------------------------------------------------------------------- 04 pólos
Potência máxima ------------------------------------------------------------------------- 75 CV
Tipo de acionamento ------------------------------------------------------------------- Inversor de frequência
1.3
1.3

ACESSÓRIOS

Conforme item 6.3 do Termo de Referência.
Vargem Grande do Sul, 03 de março de 2022.
Elaborado por:

JONATAS PONTES GOMES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA REGISTRO: 5070051976-SP

Aprovado por:

CELSO HENRIQUE BRUNO
SUPERINTENDENTE -SAE
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

Data: ___/___/2022
___/___/2022

Horário de Abertura: __:__
__:__

Denominação da
da Proponente:
Endereço:
Endereço:
Cep
Cep:
CNPJ:

Fone:
Incr. Estadual
Estadual

Email:
ail:
Data:

Banco:

Agência:
Agência:

n.º da Conta:

Obs: adverte-se que a simples apresentação desta proposta será considerada como indicação bastante de
que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame, ou de que a mesma não foi
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
a) Prazo para entrega: ______________ (máximo 120 dias úteis após o pedido).
b) Prazo de validade da proposta:_______________(não inferior a 60 dias).
Declaro, sob as penas da lei, que os materiais ofertados atendem todas as especificações exigidas no
Anexo I – Termo de Referência.
Declaro que os preços apresentados contemplam, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, necessárias à completa execução do
Contrato.
Declaro ter ciência do estimativo de aquisições e do prazo de entrega dos equipamentos conforme o
Termo de Referência e seus anexos.
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇOS:
ITEM

QUANT.
(A)

UNID

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

01

02

UN.

Conjunto Motobomba Centrífuga Monobloco – Altura: 70 mca e
Vazão: 170 m³/h - Potência Máxima de 75 CV – motor de 04 polos
- Tensão: 380 Volts.

VALOR UNIT
(B)

Local____________________________________DATA: ____/____________/2022.

______________________________________________
___________________________________________________
__________________________________
Nome e Assinatura do representa legal da
da empresa

VALOR TOTAL
(C) =(A x B)
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ANEXO DA PROPO
PROPOSTA
FICHA CADASTRAL
DADOS DA LICITANTE
LICITANTE
Razão Social
CNPJ n°
Endereço
CEP
Telefone
E-mail institucional

DADOS DO REPRESENTANTE
REPRESENTANTE LEGAL
Nome
Cargo
RG nº
CPF nº
Endereço
Cep
Data de Nasc.
Telefone
E-mail pessoal

DADOS PARA PAGAMENT
PAGAMENTO
GAMENTO
Banco
Agência
Conta Corrente
Poupança*
Variação*

* Apenas em caso de necessidade.
Cidade, ... de ............... de 20__.

_________________________________________
Nome
Representante Legal

Fls. no:__________________
Proc. no: 0203/2022
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EDITAL DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
PROCESSO
PROCESSO Nº 0203/2022
ANEXO III (MINUTA DE CONTRATO)
CONTRATO
CONTRATO N.º ***/20__
PROCESSO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022
CONTRATO QUE
QUE ENTRE SI CELEBRAM O SAE –
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
VARGEM GRANDE DO SUL,
SUL, E A EMPRESA
__________________________,
__________________________, NA FORMA
FORMA ABAIXO:
O SAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRA
GRAN
RANDE DO SUL,
SUL inscrita no CNPJ sob n.º
09.183.761/0001-09, Inscrição Estadual n.º 711.000.787.115, com sede à Rua Dr. Eurico Vilella, n.º 79 –
Jardim Pacaembu, Vargem Grande do Sul - SP, entidade de direito público interno, neste ato
representado pelo Superintendente do SAE, Sr. Celso Henrique
Henrique Bruno, brasileiro, casado, portador de cédula de
identidade RG n.º _____ e CPF n.º ____, residente e domiciliado à Rua _____, Nº ___, Bairro____, na cidade de
Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, daqui por diante denominada CONTRATANTES
CONTRATANTES, e a empresa
_____________ com sede na _____________, N.º ___, Bairro _______, na cidade de _________, Estado de
_________, inscrita no CNPJ sob o nº. ___________ e neste ato representada pelo Sr. __________,
__________ brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado na ____________, n.º ___, __________, na cidade de _______, Estado de
________, portadora do documento de identidade R.G. ________ e CPF _________, daqui por diante denominada
CONTRATADA,
CONTRATADA firmam o presente termo de contrato, concernente ao Pregão Eletrônico nº 002/2022,
enunciando as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em observância às disposições da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores que as partes declaram conhecer, subordinando-se,
incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de conjuntos Moto Bomba Centrífuga Monobloco para
distribuição de água tratada, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e na
proposta final, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
ITEM

QUANT.
(A)

UNID

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VALOR UNIT
(B)

01

02

UN.

Conjunto Motobomba Centrífuga Monobloco – Altura: 70 mca e
Vazão: 170 m³/h - Potência Máxima de 75 CV – motor de 04 polos
- Tensão: 380 Volts.

VALOR TOTAL
(C) =(A x B)

1.3. Cronograma de Entrega:
Parcela

Quantitativo (Unidade)
(Unidade)

Única

02 conjuntos motobomba conforme
descritivo do item 1.2.

Prazo Máximo de Entrega
Entrega
Até 120 dias úteis após o pedido
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da
legislação vigente.
3. CLÁUSULA TERCEIRA
TERCEIRA - PREÇO
3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ ______ (________________).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da Municipal, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

4.2. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato oriundo desta licitação, as despesas
com o fornecimento correrão a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas
da mesma natureza.
5. CLÁUSULA QUINTA
QUINTA – PAGAMENTO
5.1.
O pagamento da despesa se dará mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
conferida e aprovada pelo Servidor designado como Fiscal / Gestor da contratação, de acordo com o
artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei n° 8.666/93.
5.1.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, mediante crédito aberto em
conta corrente em nome da Contratada no Banco do Brasil S/A e/ou Caixa Econômica Federal. Em casos
específicos, em cheque, sendo vedada a emissão de boleto bancário.
5.2.
Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3.1. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
5.3.2. O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da
Administração;
5.3.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Departamento de
Finanças deverá comunicar ao Gestor responsável pela fiscalização quanto à inadimplência do
fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
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5.3.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos
contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à
contratada a ampla defesa;
5.3.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua
situação junto aos órgãos competentes; e
5.3.6. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pelo Chefe do Executivo, não será rescindido o contrato em execução com
empresa ou profissional que estiver irregular com o fisco.
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.6.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

5.8.
Não será considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação do
Decreto Municipal nº 4.701, de 20 de agosto de 2018 (JOM 25/08/2018).
6. CLÁUSULA SEXTA
SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme disposto no Art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93.
6.4. Caso venha a ser comprovado, pelo CONTRATANTE, que a CONTRATADA tenha efetuado venda a
União, Estados ou Munícipios e Distrito Federal, de produtos idênticos aos que constituem objeto do
presente Termo de Contrato, até o término das entregas, por preço inferior ao ajustado, a Administração
adotará as providências cabíveis à revisão contratual quanto ao valor, compatibilizando-o com o menor
preço praticado no mercado, ressalvada a verificação das circunstâncias da ocorrência, tais como custos
incidentes, fretes e outros, bem como variações de índices de incidência de tributos ou renúncia fiscal,
contribuições e outros.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA, RECEBIMENTO
RECEBIMENTO E CRITÉRIO
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega, recebimento e critério de aceitação do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
FISCALIZAÇÃO
8.1. A CONTRATANTE indicará um gestor ou fiscal de contrato, que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução, conforme Decreto n.º 3.322/2012, assim como artigos. 67
e 73 da Lei nº 8.666/93.
8.2. O Fiscal do contrato deverá manter permanente vigilância sobre as obrigações da CONTRATADA,
definidas nos dispositivos contratuais e condições do Termo de Referência e, fundamentalmente, quanto
à inarredável observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, com suas
alterações.
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATA
CONTRATADA
NTRATADA
9.1. CONTRATANTE:
9.1.1. Efetuar o pagamento, através de remessa e da apresentação dos documentos que comprovem a
entrega;
9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de referência;
9.1.3. Verificar minuciosamente, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
9.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
9.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor
especialmente designado;
9.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Termo de Referência;
9.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
9.1.8. Indicar o(s) servidor(es) responsável(is) como fiscal(is) do contrato;
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9.1.9. Acompanhar a execução do contrato, mediante sua administração, orientação e fiscalização, em
especial por meio das seguintes ações: a) fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das
atividades contratadas; b) emitir relatório final de execução do contrato de sua responsabilidade; c)
notificar a contratada quanto à qualquer fato que gere o descumprimento das cláusulas contratuais; d)
controlar a vigência dos contratos; e) acompanhar e controlar o estoque de produtos, principalmente
quanto à quantidade e à qualidade do produto previsto no objeto do contrato administrativo; f)
encaminhar ao Departamento Financeiro do Município a(s) nota(s) fiscal(s), fatura(s), ordem(s) de
serviço(s) devidamente atestadas, caso estejam estritamente em conformidade com os descritivos
contratuais; g) acompanhar e emitir parecer técnico sobre o cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações assumidas;
9.2. CONTRATADA:
9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda;
9.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes: à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência e ao prazo de
garantia ou validade;
9.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 dias úteis, contados da notificação,
o objeto com avarias ou defeitos;
9.2.5. Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e demais documentos
fornecidos pelo CONTRATANTE;
9.2.6. Apresentar o Termo de Garantia para os equipamentos fornecidos, abrangendo um período
mínimo de 12 meses a partir da data de entrega.
9.2.6.1. O equipamento fornecido deverá possuir assistência técnica por um período de 7 (sete) anos, e
possuir peças para reposição, no prazo máximo de 10 dias.
9.2.7. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e entrega do
insumo, inclusive aquelas de embalagens e eventuais perdas e/ou danos, no caso de empresas nacionais
e estrangeiras, e de seguro, no caso de empresa nacional;
9.2.8. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital licitatório;
9.2.9. Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham incidir sobre o produto fornecido,
reservando à CONTRATANTE o direito de deduzir dos valores a serem pagos à CONTRATADA, as quantias
correspondentes aos tributos eventualmente não recolhidos;
9.2.10. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus propostos, independente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito;
9.2.11. Respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas;
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9.2.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas do Estado e, após o devido processo legal, resultar na condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
10. CLÁUSULA
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a empresa que:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
aquisição;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução da aquisição;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal; e
10.1.6. Não mantiver a proposta.
10.2. A empresa que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência;
10.2.2. Multas previstas no Decreto Municipal n.º 4.701/2018;
10.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois
anos;
10.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o SAE e consequente descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores pelo prazo de até cinco anos;
10.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir o SAE
pelos prejuízos causados;
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a empresa que:
10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da aquisição;
10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL
CNPJ: 09.183.761/0001-09
Rua: Dr. Eurico Vilella, 79 - Jardim Pacaembu - Fone: 3641-2195
Vargem Grande do Sul - SP
E-mail: sae@vgsul.sp.gov.br.br

Fls. no:__________________
Proc. no: 0203/2022

11. CLÁUSULA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
RESCISÃO
11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Contrato;
11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;
11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA
DÉCIMA SEGUNDA
SEGUNDA – ALTERAÇÃO
ALTERAÇÃO SUBJETIVA
SUBJETIVA
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no TR; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições deste Termo de Contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA
DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.
14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666/93 e demais normas federais de licitações.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUM
DOCUMENTOS INTEGRANTES
INTEGRANTES
15.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se
nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:
I - Processo Administrativo n.º 0203/2022;
II - Termo de Referência; e
III - Proposta da CONTRATADA.
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15.2. Os documentos referidos no parágrafo anterior, são considerados suficientes para, em
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto
contratado.
15.3. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93 e alterações, que regulamenta as
licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMASÉTIMA- TOLERÂNCIA
16.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus
Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos
itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
OITAVA – FORO
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande do Sul para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55,
§2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Vargem Grande do Sul, __ de ___________ 20__.

CONTRATANTE

TESTEMUNHA 1

CONTRATADA

TESTEMUNHA 2
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
PROCESSO Nº 0203/2022
ANEXO IV
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO
(A ser formalizado junto com o Contrato)
CONTRATANTE: ____________________________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________________________
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):__________________________________________________________
OBJETO: __________________________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)__________________________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos
Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a
análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões,
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº
01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, 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, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a
partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo
TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização
Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. DamoDamo-nos por NOTIFICADOS para:
para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos
e o que mais couber.
LOCAL e DATA: Vargem Grande do Sul - SP, ... de ... de .....
AUTORIDADE
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE / RESPONSÁVEIS
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEX
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
ENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO/ ORDENADOR
ORDENADOR DE
DE DESPESAS DA CONTRATANTE / RESPONSÁVEIS
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM
ASSINARAM O
AJUSTE(SAE
AJUSTE(SAE):
SAE):
Nome: Celso Henrique Bruno
Cargo: Superintendente do SAE
CPF: ____________________________
Pela Contratada
Contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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EDITAL DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
PROCESSO Nº 0203/2022
0203/2022
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCETCE-SP
CONTRATANTE: SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Grande do Sul
CNPJ Nº: 09.183.761/0001-09
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO Nº:
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que
os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir
relacionados, 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:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras
ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas
metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
Vargem Grande do Sul - SP, ... de ... de 20__.
Celso Henrique Bruno
Superintendente do SAE
sae@vgsul.sp.gov.br
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EDITAL
EDITAL DE PREGÃO Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022
ANEXO VI
DECRETO N.º 4.701, DE 20 DE AGO
AGOSTO DE 2018

Regulamenta aplicação
contratos administrativos

de

sanções

nos

O Superintendente do SAE de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 115 da Lei n.º 8.666/93, que faculta aos Órgãos da Administração
a expedição de normas para a realização de seus procedimentos licitatórios;
Considerando que a Lei n.º 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente;
Considerando a necessidade de estabelecer parâmetros para a aplicação da sanção.

DECRETA:
Art. 1º A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93,
no âmbito do Município de Vargem Grande do Sul, obedecerá ao disposto neste Decreto.
Art. 2º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração Municipal, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:
I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
Art. 3º O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de materiais,
sem prejuízo do disposto no § 1º, do artigo 86, da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a
contratada a multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil
seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
I - multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II - multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º
(quadragésimo quinto) dia de atraso.
Parágrafo único. A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou
parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital
ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no artigo 4º desta resolução.
Art.4º Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas à
contratada as seguintes penalidades:
I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
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Art.5º O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela Administração
Municipal, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação.
Parágrafo único. A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da
multa prevista no artigo 4º deste Decreto, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro
dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no caput deste artigo.
Art. 6º O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços, ou entrega de material,
somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.
Art. 7º As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas
Leis 8.666/93 e 10.520/02.
§ 1º Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a inexecução
parcial, o Município reterá, preventivamente, o valor da multa dos eventuais créditos que a contratada
tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.
§ 2º Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da multa,
será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.
§ 3º Se a Administração Municipal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido
à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.
Art. 8º As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos
licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Vargem Grande do Sul, 20 de agosto de 2018.

AMARILDO DUZI MORAES
Registrado e publicado na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul,
Estado de São Paulo, em 20 de agosto de 2018.
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EDITAL DE PREGÃO Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022
ANEXO VII
DECRETO N.º 4.700,
4.700, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
Regulamenta no âmbito do Município de
Vargem Grande do Sul, o parágrafo 2º, do
artigo 71, da Lei Federal 8.666/93, com a
redação determinada pela Lei nº 9.032, de
28.04.95.
O Superintendente do SAE de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 23, da Lei nº 9.711, de 20.11.98, que alterou a redação do artigo
31, da Lei nº 8.212, de 24.07.91;
Considerando as normas do Decreto nº 3.048, de 06.05.99, que “Aprova o Regulamento da
Previdência Social e dá outras providências”, especialmente aquelas previstas em seu artigo 219 e §§;
Considerando
Considerando o dever imposto por tais normas à Administração; e
Considerando,
Considerando finalmente, caber à Administração exigir do contratado a comprovação do
adimplemento das obrigações previdenciárias relativas ao objeto da avença, de modo a prevenir eventual
responsabilidade solidária que, quanto a estas, lhe possa recair;
DECRETA:
Art. 1º Fica regulamentado o artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação
determinada pela Lei 9.032/95, nos rigorosos termos que seguem, aplicáveis aos contratos em que este
Município figurar como contratante.
Art. 2º Por força do contido no artigo 31 e §§ da Lei nº 9.711/95, c/c o artigo 219, § 3º do Decreto
3048/99, a Administração deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação dos serviços ali enumerados, para recolhimento, no prazo legal e regulamentar, em nome da
Empresa contratada.
Art. 3º Não se emitirá atestado de realização dos serviços sem prévia verificação, pelo Gestor do
Contrato, do efetivo cumprimento das regras deste Decreto.
Parágrafo único. O atestado a que se refere o caput será assinado pelo Gestor/Fiscal do Contrato.
Art. 4º A contratada deverá apresentar para o Gestor/Fiscal do Contrato:
I - cópia autenticada da carteira de trabalho, devidamente registrada, dos empregados que
prestam serviços vinculados ao contrato;
II - inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciários;
III - comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS;
IV - Comprovantes de:
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a) EPI´s – Equipamento de proteção individual;
b) Saúde Ocupacional;
c) Seguro de Vida;
d) Uniforme de Empresa.
Art. 5º No caso de contratação envolvendo execução de obras:
I- Incumbe à Contratada, juntamente com o Gestor/Fiscal do Contrato, providenciar:
a) inscrição da obra no posto do INSS e informação sobre o valor para obtenção da CND – Certidão
Negativa de Débitos da obra contratada;
b) Cadastro da obra e Alvará de Construção junto à Municipalidade;
c) Custo previsto do ISS – Imposto sobre Serviço.
II- a Contratada providenciará, durante a execução contratual, comprovantes de:
a) Recolhimento de caução, ou, no caso de aditamento, sua complementação, quando exigida a
garantia;
b) Recolhimentos de seguros de Riscos de Engenharia, de Vida e outros previstos
contratualmente;
c) Recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.);
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de “Habite-se”.
Parágrafo único. Somente se emitirá Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante obtenção
e apresentação, pela Contratada, da CND e do Habite-se.
Art. 6º Os instrumentos convocatórios deverão, doravante, obrigatoriamente, fazer menção a este
Decreto para que dele tenham ciência os interessados em contratar com o Município de Vargem Grande
do Sul.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Vargem Grande do Sul, 20 de agosto de 2018.

AMARILDO DUZI MORAES
Registrado e publicado na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul,
Estado de São Paulo, em 20 de agosto de 2018.
RITA DE CÁSSIA CÔRTES FERRAZ
PUBLICADO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO,
MUNICÍPIO, EDIÇÃO N.º 530, DE 25.08.18

