SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal – Lei de criação Nº792 de 30-03-1967
CNPJ: 27.998.368/0001-47

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS N°000010/2018PROCESSO N° 000385/2018

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, mediante a Pregoeira, designada pela
Portaria Nº 008/2018, torna público para o conhecimento dos interessados, que
em atendimento à Seção de Materiais e transportes, através do Processo 000714/2017,
realizará no dia 19de outubro de 2018, às 08:30, sendo que o credenciamento inicia- se

30 (trinta) minutos antes do horário marcado para abertura da sessão, em sua
sala de licitação, situada na Avenida João XXIII, n° 2.204 - Centro - São Mateus-ES,
Cep.: 29931-910, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRODEPREÇOS,tipoMENORPREÇO G L O B A L , regida pela Lei 10.520/2002,
pelos Decretos nºs 3.555/2000, 3.784/2001, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, Lei
complementar 123/2006 e alterações e suas alterações Decreto Municipal nº 4.813/2009.

Os envelopes de proposta de preços e habilitação do objeto especificado neste edital
serão recebidos e abertos no dia, hora e local acima designado.
Ressaltamos que o presente edital foi apreciado pela Procuradoria Municipal da
Autarquia SAAE.
I. DA PARTICIPAÇÃO NALICITAÇÃO
1.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de
atividade compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas
neste edital e seus anexos.
1.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das seguintessituações:
a) que tenha sido declarada inidônea e/ou suspensa temporariamente por qualquer
órgão público federal, estadual, municipal ou do DistritoFederal;
b) que esteja sob regime de recuperação judicial oufalência;
c) qualquer que seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não
funcionem nopaís;
d) empresa que tenha como sócio, gerente ou diretor, Membro ou Servidor ocupante
de cargo público no Serviço Autônomo de Água eEsgoto.
1.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa
proponente. Caso inexistam, tal fato deverá ser declarado de acordo com Anexo II,
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sob pena de responsabilidades administrativas cabíveis, conforme legislação vigente.
1.4. Não serão admitidas nesta licitação empresas que operem sob regimede
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.
II. DOOBJETO
2.1 Registro de preços, para contratação futura de Empresa especializada
emretirada, limpeza e descida de bombade Poços Artesianos, com profundidade
máxima de 260 (duzentos e sessenta) metros no município de São Mateus de no
Anexo I deste edital (Termo de Referência).
III. DO CREDENCIAMENTO DOSREPRESENTANTES
3.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro
por um único representante que, devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se
exibindo a carteira de identidade ou outro documentoequivalente.
3.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público de procuração
ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado do estatuto ou
contrato social, para fins de comprovação de poderes para subscrevê-lo, com
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos, e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, dispensada,
neste caso, a apresentação deprocuração.
3.3. Apresentar, juntamente com os documentos acima detalhados, declaração
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo constante do Anexo IV desteedital.
3.4. As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, deverão apresentar, no ato do credenciamento, para comprovação de tal
condição, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial a partir de
Janeiro/2015, para aplicação da Lei Complementar 123/2006 e alterações, nas
fases de habilitação e julgamento daspropostas.
3.5. Todos os documentos exigidos neste Capítulo devem ser entregues ao pregoeiro
em original, ou cópia devidamente autenticada emCartório.
3.6. Nenhuma pessoa, física ou jurídica, mesmo que credenciada por processo legal,
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poderá representar mais de uma empresa na presentelicitação.

IV.

DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTASE

DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e
documentação para habilitação será pública, dirigida por um pregoeiro designado
para tal, e realizada de acordo com o que rezam a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº
3.555/2000, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e em
conformidade com este edital e seus anexos, no local, data e horário já
determinados.
4.2. Na data, local e hora aprazados, constantes do preâmbulo do presente edital,
antes do início da sessão, o interessado ou seu representante legal deve credenciarse junto ao pregoeiro na forma do CapítuloIII.
4.3. Aberta a sessão, os proponentes credenciados apresentarão, em envelopes
separados e fechados, a proposta de preços (ENVELOPE Nº 1) e a documentação de
habilitação (ENVELOPE Nº 2), momento em que dar-se-áinício à fase de classificação
com a abertura do ENVELOPE nº1.
4.4. Declarada a abertura da sessão pelo pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes dos proponentes
credenciados na forma do Capítuloanterior.
4.5. No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação
fechados, dos licitantes participantes e não vencedores do certame, desde que não
tenham sido interpostos recursos ou após manifestação expressa do desejo de não
recorrer ou ainda após o julgamento dosmesmos.
V. DAS PROPOSTAS (Envelope 1)
5.1. Os licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo na parte frontal, os
seguintesdizeres:
À SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PREGÃO Nº000010/2018- Processo nº
000385/2018ENVELOPE "1" - PROPOSTA DE PREÇOS
5.2. A proposta deverá obrigatoriamente atender aos seguintesrequisitos:
a) Ser digitada ou impressa através de edição eletrônica de textos, em uma via, em
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papel timbrado da empresa licitante, contendo a razão social, o CNPJ, os números
dos telefones, do fax, sítio na Internet, e-mail, se houver, e o respectivo endereço
com CEP, sem alternativas, rasuras, emendas ouentrelinhas;
b) o valor por item da proposta, detalhado na forma do Anexo V deste Edital
(Modelo de Proposta de Preços), considerando todos os custos e despesas diretas e
indiretas para o fiel atendimento do objeto destecertame;
c) uma única cotação para cadaitem;
d) valor total, expresso em dois algarismos após a vírgula e porextenso;
e)
conter
preços
de
cada
item,
expressos
em
moeda
corrente
nacional,emalgarismos, neles incluídas todas as despesas de impostos, transporte, mão-deobra e demais itens indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto deste Pregão. Em
caso de discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo
discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos;

f) conter prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de abertura daspropostas;
g) Os sefviços deverão ser de excelente qualidade.
h) Os serviços deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinza) dias após
recebimento a Ordem de Compra;
i) Oprazo citado na alinea anterior, poderá ser prorrogado pela Contratante, quando
a contratada, devidos a fatos dupervientes e imprevisiveis que impeçam o
anadamento dos trabalhos,justifique e explique a esta Administração,motivando a
prorrogação.

OBS.: Solicita-se que seja anexada a proposta de preços a planilha de dados na
forma do anexo VI, devidamente preenchida, com os dados gerais para efeito de
emissão de Nota de Empenho, posterior pagamento, e demais atos necessários,
sendo que a não apresentação da referida planilha não desclassificará a licitante.
5.3. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e
omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidadedo
proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e conseqüente
desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para menos,
eximir-se da prestação do serviço objeto da presentelicitação.
5.4. Caso os prazos de validade da proposta, da entrega dos produtos, e de garantia
não estejam expressamente indicados na proposta, fica estabelecido que estes
prazos serão os estipulados no edital, no item 5.2, alíneas "f", "g"respectivamente.
VI. DO JULGAMENTO DASPROPOSTAS
6.1. Analisadas as propostas serão desclassificadas asque:
a) forem elaboradas em acordo com os termos desteedital;
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b) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade atravésde
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado;
c) apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valorzero;
d) apresentarem propostaalternativa.
6.2. Serão proclamados, pelo (a) pregoeiro (a), os proponentes que apresentarem
as propostas de menor preço total, para os serviços deste edital, e em seguida, as
propostas com preços até 10% superiores àquela, ou as propostas das 3 (três)
melhoresofertas.
6.3. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes.
6.4. O (a) pregoeiro (a) convidará individualmente os licitantes classificados, de
forma sequencial, a apresentarem lances verbais, inferiores ao valor total da
proposta de menor preço, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e
os demais, em ordem decrescente devalor.
6.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) pregoeiro
(a), implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação daspropostas.
6.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, ou, caso
contrário, será verificada a conformidade da proposta do licitante que apresentou o
menor lance e o valor estimado para acontratação.
6.7. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas
definidas no objeto deste edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de
MENOR PREÇO GLOBAL.
6.8. Em seguida o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira
classificada, quanto ao objeto definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo
motivadamente arespeito.
6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a
tiver formulado, das condiçõeshabilitatórias:
6.10. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo a adjudicação do objeto definido neste edital e seus
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anexos, efetuada pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
6.11.
Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
do ato convocatório, o(a) pregoeiro(a) examinará asofertassubsequentes, na ordem

de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital e seus anexos, pelo
MENOR PREÇO GLOBAL.

6.12. Casonãoserealizemlancesverbais,ounassituaçõesprevistasnossubitens
6.8 e 6.11, o (a) pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para
que seja obtido preço melhor.
6.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo (a) pregoeiro (a), sua
equipe de apoio e pelos proponentespresentes.
6.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de
estabelecidos neste edital e seus anexos, a proposta serádesclassificada.

requisitos

6.15. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as daproposta.
6.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
edital e seusanexos.
6.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o que somente poderá
ocorrer no caso das propostas escritas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por
sorteio, para decidir quem iniciará a etapa de lances verbais. Entretanto, não
havendo interesse de nenhum dos licitantes em oferecer lances verbais,
permanecendo o empate, será realizado novo sorteio para desfazer oempate.
6.18. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei
Complementar nº 123, de14.12.2006.
6.18.1. A identificação do proponente como Microempresa - ME ou Empresa de
Pequeno Porte - EPP deverá ser feita na forma do item 3.4 desteedital.
6.19. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta de menorpreço.
6.20. Para efeito do disposto no item 6.19 deste edital, ocorrendo o empate,
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proceder-se-á da seguinteforma:
a)
a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será
convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita noprazomáximo de
05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso
ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada
do certame;

b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma
da alínea "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrarem na hipótese do item 6.19 deste edital, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;e
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nointervalo estabelecido no item
6.19 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar a melhoroferta.
6.21. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 6.19 deste
edital, voltará a condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de
menor preço originalmenteapresentada.
6.22. O disposto nos itens 6.18 e 6.19 somente se aplicará quando a proposta de
menor preço não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
6.23. O (a) pregoeiro (a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele (a) estipulado,contado
do recebimento daconvocação.
6.24. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o
mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais
cabíveis.
6.25. Concluída a fase de julgamento com a adjudicação do objeto do presente
certame, o licitante vencedor deverá no prazo de 02 (dois) dias, apresentar
nova Proposta, nos moldes do Anexo V deste edital, ajustada aos novos valores,
respeitada a proporção inicial entre os preços unitários de cada item e o valor total
daproposta.
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6.26. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no momento
da emissão da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis, e, observado o disposto nos subitens 6.11 e6.12.
6.27.
Se
o
licitante
vencedor
recusar-se,
injustificadamente,
a
cumprirasobrigações contraídas, será aplicada a regra estabelecida no subitem anterior,
quanto a convocação de outro licitante, sem prejuízo da aplicação das penalidades do
Capítulo XV desteEdital.

VII. DA HABILITAÇÃO (Envelope2)
7.1. Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar
envelope fechado contendo na parte frontal os seguintesdizeres:
À SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PREGÃO Nº000010/2018- Processo nº
000385/2018ENVELOPE "2" - DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
7.2. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguirrelacionados:
7.2.1. HabilitaçãoJurídica
a) registro comercial, devidamente registrado na respectiva Junta Comercial, no
caso de empresaindividual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
respectiva Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria emexercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim oexigir.
7.2.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas do item "7.2.1" não precisarão
constar do "Envelope Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados no
ato do Credenciamento deste Pregão, desde que sejam originais ou estejam
autenticados em Cartório.
7.2.2. RegularidadeFiscal
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartãoCNPJ).
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FAC - Ficha de
Atualização Cadastral) ou Municipal (Alvará de Funcionamento), relativo ao domicílio
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ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto docertame.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta perante a
Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme
IN/SRF nº574/2005;
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal;
e) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aostributosrelacionados
com o objeto licitado.

f) comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos
Mobiliários e Imobiliários ou UNA.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, conforme Lei n°12.440/2011.
7.2.3. QualificaçãoTécnica
a) declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do
parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante no Anexo II
desteedital;
b) declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93,
conforme modelo constante do anexo III desteedital.
c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando o fornecimento de objetos que tenham características semelhantes ao
desta licitação.
7.2.4. QualificaçãoEconômica-Financeira
a) Certidão negativa de pedido de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da
data da abertura do certame, se outro prazo não constar dodocumento.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira
do proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balançosprovisórios;
c) Apresentação da Demonstração do Resultado doExercício;
d) Os documentos dos itens "a" e "b" deverão conter as assinaturas dos sócios e do
contado
e) Fica obrigado o licitante ou contador apresentar os cálculos dos índices de
liquidez previamente extraídos das demonstrações contábeis, visto que serão
aferidos pelo SAAE para confirmar a boa situaçãofinanceira.
Os Indicativos para comprovação da boa situação financeira:
I.1 - Índice de Liquidez Corrente - LC igual ou superior a1,00
Av.JoãoXXIII,nº2204-BairroCentro-CEP.:29931-910-SÃOMATEUS-EspíritoSanto
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I.2 - Índice de Liquidez Geral - LG igual ou superior a1,00
I.3 - Índice de Solvência Geral - SG igual ou superior a1,00
7.3. A documentaçãodeverá:
a) estar em nome dalicitante;
b) estar no prazo de validade estabelecido neste edital, em caso de não estabelecido
no edital estar no prazo de validade estabelecido peloórgãoexpedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade de 90 (noventa) dias,
contados da data de expedição do respectivo documento;

c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas amatriz.
7.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não seadmitindo
complementação posterior.
7.5. Os documentos passíveis de consulta via internet poderão ter sua validade
verificada, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que havendo
discordância entre o documento apresentado e a verificação na internet, prevalecerá
a segunda, observado o disciplinamento constante do item7.3.
7.6. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou em cópia
autenticada, todos deverão ser perfeitamentelegíveis.
VIII. DA IMPUGNAÇÃO E DOSRECURSOS
8.1Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, e até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão.
8.2. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada em 24
(vinte e quatro) horas, devendo ser entregue diretamente ao (a) pregoeiro (a), no SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, anexando os seguintes documentos, sob pena de não
acolhimento:
a) cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ouCNPJ;
b) Procuração (quando for o caso);
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia
autenticada).
8.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
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certame.
8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições neleestabelecidas.
8.5. Dos atos do (a) pregoeiro (a) neste processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação
da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese
das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3
(três)dias.
8.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.7. Se não reconsiderar sua decisão o (a) pregoeiro (a) submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão definitiva
antes da homologação do procedimento.
8.8. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de Protocolo do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, observado o disciplinamento do item 8.5.
8.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Serviço Autônomo de
Água e Esgoto.

IX. DA ADJUDICAÇÃO
9.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de
MENOR PREÇO GLOBAL esta será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o
objeto desta licitação.
9.1.2. A licitante vencedora terá um prazo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato.
9.2. Se a proponente de MENOR PREÇO GLOBAL não atender às exigências de
habilitação, será examinada a documentação das proponentes das ofertas
subseqüentes, na ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que
atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectiva proponente declarada
vencedora e a ela feita à adjudicação do objeto dalicitação.
X. DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feitapelo
Ordenador de Despesa do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, após
recebimento do processo concluído pelo (a) Pregoeiro (a) e sua equipe deapoio.

XI. DA DESPESA
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11.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos
orçamentários para o exercício de 2018, consignados a esta Autarquia,
conformeespecificado abaixo:
00042–OBRAS E INSTALAÇÕES (2000200010.1760501343.699.44905100000.200000000)
XII. PRAZO, LOCAL E ENTREGA DO OBJETO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
12.1 - O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 30(vinte) dias após
recebimento da Ordem de compra ,diretamente no almoxarifado do SAAE, na
Avenida João XXIII, nº 2.204 - Bairro Boa Vista - São Mateus - ES, de segunda
asexta-feira.
12.2 - SAAE reserva-se o direito de não receber o material caso esteja em
desacordo com o previsto neste instrumentoconvocatório.
12.3 - A empresa vencedora é obrigada a substituir, de imediato e as suas
expensas, o material, se for verificadoirregularidade.
12.3. A Ata de Registro de Preços decorrente da referida aquisição deverá ter
vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da Publicação da ATA, podendo se
prorrogado, na forma preconizada pelo Artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/1.993e suas
alterações, a critério daAdministração.
XIII. DA FISCALIZAÇÃO
13.1.A Fiscalização será exercida pelo servidor nomeado por meio de portaria
editada pela administração, encarregado de verificar o cumprimento das obrigações
da CONTRATADA, visando assegurar que os serviços sejam executados atendendo
ao estipulado pelo presenteContrato.
13.2.O fiscal ou gestor do Contrato,deverá atestar através dos Termos abaixo
descritos, devidamente assinados pela CONTRATADA e pelos respectivos gestores
do Contrato:
- Termo de Início dos Serviços
- Termo de paralisação dos Serviços, devidamente justificado
- Termo de Reinício dos Serviços, devidamente justificado
- Termo de Recebimento Provisório
- Termo de Recebimento Definitivo
13.3 O fiscal ou gestor do Contrato, deverá registrar em Relatório de Ocorrências as
irregularidades ou falhas que encontrar nos serviços, nele anotando as observações e
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notificações cabíveis, assinando-o em conjunto com a CONTRATADA.
13.4 O fiscal ou gestor do Contrato, deverá atestar a execução dos serviços mediante
fotografias, que deverão ser juntadas aos Relatórios.

XIV. CONDIÇÕES E PRAZO DEPAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições,
devidamente atestado em Boletim de Medição, por meio de depósito na contacorrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos
seguintesdocumentos:
a) Nota Fiscal/Fatura do serviço discriminativo, em via única, devidamente atestada
pela Seção de Operação e tratamento requisitante, assim como pelo fiscal
docontrato;
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, conforme Lei n°12.440/2011.
c) CertificadodeRegularidadedoFGTS-CRF,emitidopelaCaixaEconômica
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da
Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na
sede doLicitante;
e) Relatório deFiscalização.
14.2. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa
contratada para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
14.3. O SAAE reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e
contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº539/2005.
14.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota
Fiscal/Fatura documento que comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da
IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005, situação em que incidirá a
retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA
discriminar o percentual na notafiscal.
14.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
14.6. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária
na unidadebancária.
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XV. DASPENALIDADES
15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o SAAE de São Mateus poderá,
garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintessanções;
a) advertência - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta
para as quais tenhaconcorrido;
b) multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,03%
limitado a 20% do valor total do contrato, pelo atraso injustificado na execução de
qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no
pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente;
c) multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não
sendo possível determinar esse valor sobre o valor total do contrato, podendo esse
valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado, recolhido através de
GRU, ou cobradojudicialmente;
d) suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)anos;
e) 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.
f) Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total docontrato.
15.2. O SAAE aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 7º da Leinº
10.520/2002 e alterações, sem prejuízo das responsabilidades penal ecivil.
15.3. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévioda
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até
cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou apenalidade.
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15.4 É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto para a
prevista na alínea "e", no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
intimação do ato (publicação no DIO/ES), de acordo com os preceitos do artigo 109,
da Lei 8.666/93atualizada.
15.5 No caso de declaração de inidoneidade, prevista nosubitem
14.1 alínea "e", caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a
contar da data da intimação do ato.
15.6 Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a qual
poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no prazo de 05 (cinco) diasúteis.
XVI. DAS OBRIGAÇÕES DOCONTRATANTE
16.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços/ entrega do
objeto, efetivamente prestados, medidos efaturados. Conforme o Termo de
Referência
16.2 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas
no objeto contratado, fixando prazos para suaregularização.
16.3 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de
notas de débitos e da suspensão do Contrato em caso deirregularidade.
16.4 Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados.
16.5 Solicitar a troca do material a serem devolvidos mediante comunicação da
CONTRATANTE.
16.6 Informar à CONTRATADA sobre quaisquer alterações de horários e rotinas de
serviço.

XVII. DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA
17.1. O transporte, montagem, desmontagem e manutenção do objeto deverão ser
realizados pelofornecedor.
17.2. Se a qualidade do objeto não corresponder às especificações do Edital e Termo
de referência, estes serão devolvidos, aplicando-se as penalidadescabíveis.
17.3. A contratada será responsável pela execução do objeto deste instrumento
contratual, pelo Menor preço global, proposto e aceito pelocontratante.
17.4. A contratada deverá observar rigorosamente as especificações do objeto
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realizado pela Seçãorequisitante.
17.5. Caso o objeto venha apresentar defeitos, deverão ser substituídos por outro no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de emergência,
justificados pelo SAAE, onde o prazo para substituição será de ate 24 (vinte e
quatro)horas.
17.6. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação assumidas na
licitação.
17.7. Respeitar e cumprir as Normas Administrativas em vigor noSAAE.
17.8. Facilitar a ação da Fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à
documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamenteàs observações
e exigências por elaapresentadas.
17.9. Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas,
sendo a única responsável pelas providências necessárias e pelosefeitos decorrentes
de eventuais inobservânciasdelas.
17.10. Responder por qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou empregados, em decorrência
da entrega dos materiais nesteedital.
17.11. Preservar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações,
demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação
ou de suasSUBCONTRATADAS.
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17.12. A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades
relacionadas com a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, bem como exigir que a
referida medida seja adotada nos contratos firmados com fornecedores de seus
insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão docontrato.
17.13. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a
emitir declaração, por escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo aexigência contida
no item anterior e demais condições dehabilitações.
17.14. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação
relativa à comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive
contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seusempregados.
17.15. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de
trabalho.
17.16. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em
razão da execução dosserviços.
17.17. Cumprir integralmente os dispositivos legais provenientes de trabalho
seguro, inclusive Lei Municipal do Trabalho Seguro n°1.286/2013.
17.18. Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou
logotipo da CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de
proteção individual, quandocouber.
17.19. Afixar cópia do TAC (Anexo VIII) em local de ampla visibilidade e
freqüentado pelos (as) trabalhadores (as), pelo prazo de 30 dias. Cada
estabelecimento da CONTRATADA deverá afixar o termo, na formaprevista.
17.20. A copia do TAC será entregue pelo setor de Licitações à Contratada no ato da
assinatura destecontrato.
17.21. Manter cópia deste TAC nos livros de inspeção de trabalho de cada
estabelecimento daCONTRATADA.
17.22. Fornecer gratuitamente, sempre quando solicitado, cópia do TAC aos
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empregados(as).

17.23 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, em até 48 (quarenta e oito)horas, a
contar da solicitação da CONTRATANTE.
17.24 Promover a execução dos serviços nas condições fixadas emContrato , obedecendo
rigorosamente o prazo ajustado, sob pena de rescisão contratual e conseqüente
ressarcimento por perdas e danos.
17.25 A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal, acompanhada de relatório detalhado
informando os serviços efetivamente realizados. As Notas Fiscais deverão conter todos os
impostos e descontos conforme preços contratados na presente licitação.
17.26 Responsabilizar-se pela qualidade do material, se obrigando a trocá -los, caso se
comprove a má qualidade, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.
17.27 Observar, rigorosamente, o prazo de validade de uso do material fornecido.
17.28 Responsabilizar-se por extravios do material antes da entrega, obrigando -se a
substituir, repor ou indenizar o CONTRATANTE.
17.29 Substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato que não se adequar
às especificações, no prazo a ser determinado pelo CONTRATANTE.
17.30 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo SAAE quanto à
entrega do material contratado, a teor do art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
17.31 Responsabilizar-se penal e civilmente por prejuízo ou dano causado no ato da
entrega do material ao CONTRATANTE, aos seus funcionários ou a terceiros, por força do
art. 70 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
17.32 Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do material, não excluindo ou
reduzindo
essa
responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
aco mpanhamento
pelo
CONTRATANTE.
17.33 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
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fornecimento do material, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
17.34 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
17.35 Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civis ou penais, relacionadas ao
fornecimento do produto.
17.36 Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do
CONTRATANTE.
17.37 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo comunicar à
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer fato superveniente que possa comprometer a
manutenção do contrato.
17.38 Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à
documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e
exigências por ela apresentadas.
17.39 Manter à frente dos serviços um representante credenciado por escrito, por tempo
integral, capaz de responsabilizar-se pela direção dos serviços contratados e representá -la
perante ao SAAE.
17.40 Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo
a única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de
eventuais inobservâncias delas.
17.41 Quanto a pessoal:
a) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão -de-obra necessárias à
execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora;
b) A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com
a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados comfornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena
de rescisão do contrato.
c) A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo SAAE, a emitir declaração, por
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior.
d) Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no local
dos serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o SAAE.
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e) A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados.
f)Quanto à segurança e higiene: Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo
nome ou logotipo da CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de
proteção individual, quando couber.
g)A CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da CONTRATANTE quanto ao
cumprimento da legislação pertinente;
h)A execução dos serviços a cargo da CONTRATADA deverá obedecer ao preceituado nas
presentes especificações deste edital e seus anexos, bem como deverá atender às normas legais e
regulamentares de caráter Federal, Estadual ou Municipal que estejam em vigor ou venham a ser
emitidas, relacionadas com os serviços objeto do Contrato, ou que, direta ou indiretamente afetem
o ajuste formalizado no Contrato.
i)O material utilizado deverá ser de primeira qualidade, com marca conceituada no mercado;

XVIII. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS, na forma da minuta constante no ANEXOVII e nas condições previstas
nesteedital.
18.2 - Será celebrada a Ata de Registro de Preços necessária para aquisição futura
dos itens constantes no Anexo I, desteedital.
18.3 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá VALIDADE DE 12
(DOZE) MESES, a partir da data de sua assinatura, de acordo com art. 4º, §1º do
Decreto Federal nº3.931/01.
XVIX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A participação nesta licitação implica na plena aceitação dos termos e
condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas
vigentes.
19.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total da Ata de Registro dePreços.
19.3. O SAAE reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a presente
licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº
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8.666/93, não cabendo aos licitantes o direito a indenizações, ressalvado o disposto
no parágrafo único do art. 59 da mesmaLei.
19.4. A proposta da Contratada, juntamente com a Nota de Empenho e as
disposições deste edital, terão conjuntamente valor de contrato, gerando direitos e
obrigações tanto para a Contratada quanto para a Contratante, conforme Art. 62 da
Lei nº8.666/93.
19.5. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão
atendidos no horário de 08:00h às 10:00h e 14:00 as 16:00h, no SAAE, situado na
Avenida João XXIII, n° 2.204 - Centro, ou através do telefone (27) 3313-1444 ou email administracao@saasma.com.bre site www.saaesma.com.br.
19.6. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), de acordo
com o que rezam a Lei 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, e, subsidiariamente,
a Lei 8.666/93 e suasalterações.
19.7. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por
disposição legal, o Foro de SÃOMATEUS.
19.8. Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste edital no sítio oficial do
SAAE na Internet:www.saaesma.com.br.
19.9. O licitante ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, as
condições de habilitação e qualificação exigidas para acontratação.
19.10 O licitante fica obrigado a atender a todas as exigências do gestor do contrato
referente ao cumprimento da legislação brasileiravigente.
19.11 Além das especificações acima deverão ser observadas as prescrições a
seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto
licitado;
19.12 Não será aceito em desacordo com as especificações constantes do presente
Termo deReferência;
19.13 Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90(noventa) dias a
contar da data de abertura das propostas depreço.
19.14 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que compõe tais
como as despesas com impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e quaisquer
outros que incidam direita ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais
cotados, bem como transporte, custo de estocagem até a entrega total do objeto,
carga e descarga, testes, leis sociais etributos.
19.15 Os preços registrados são irreajustáveis pelo período de vigência da Ata de
REGISTRO DE PREÇOS, sendo esses semestralmente confrontados com os
praticados no mercado, para verificação de possível variação que possa ser
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alcançada pela imprevisão, causando variação positiva ou negativa anormal,
podendo a Administração valer-se e outros meios para as aquisições, observado o
disposto no artigo 15, §4º, da Lei 8.666/93, e suas alterações, com a garantia do
direto de preferência do Detentor daAta.
19.16Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser feito, por escrito, diretamente à Comissão
Permanente
de Licitação, no local e horário, até o final do prazo para a entrega da
documentação e proposta. Referente a parte técnica os esclarecimentos serão realizados com o
Sr.Erivelto Rodrigues de Oliveira, da seção de Operação e Tratamento.

19.17 A garantia do serviço durará no minimo 12 meses.
19.17
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Integram esteedital:
I - Termo de Referência;
II - declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação;
III - declaração do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93;
IV - declaração de que cumpre os requisitos da habilitação;
V - modelo de proposta de preços;
VI - Dados cadastrais;
VII - Minuta da Ata de Registro de preços;
São Mateus/ES, 17 de setembro de 2018.
Maria da Penha Pinheiro dos Santos
Pregoeira
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TERMO DE REFERÊNCIA
MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS
1. INTRODUÇÃO
O presente TERMO DE REFERÊNCIA visa definir o conjunto de elementos e condições que irão
nortear oprocesso de contratação de Empresa especializada, sob regime de empreitada, com
material e mão de obra, destinada a execução de serviços de manutenção com retirada, limpeza e
descida de bomba) dos 38 (trinta e oito) Poços Artesianos, com profundidade máxima de
260(duzentos e sessenta) metros, abaixo elencados no ANEXO Icom critério de julgamento:
MENOR PREÇO GLOBAL.
2. OBJETO
O presente Termo de Referência tem por finalidade a contratação de Empresa especializada em
Manutenção e Limpeza dos poços artesianosno município de São Mateus, por um período de 12
(doze) meses, conforme descrito no termo de referência.
3. JUSTIFICATIVA
Tendo ciência que o abastecimento dos interiores se dá através de poços artesianos e que devido a
constante salinização do rio Cricaréem época de estiagem, foram perfurados poços artesianos para
atender a demanda da população.
Sendo assim, os serviços de manutenção preventiva dos poços são de extrema importância,
porque manterá os poços em perfeito funcionamento. Também atenderá as exigências legais de
potabilidade para consumo humano nos aspectos químicos, físicos e bacteriológicos, fornecendo
um perfil qualitativo da água.
Portanto, faz se necessário a contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços
de Manutençãocom Retirada, Decida e Limpeza dos Poços.

3.1. BENEFÍCIOS
a) Assegurar a distribuição de água necessária, em padrões adequados ao respectivo uso;
b) Garantir o abastecimento de modo que todos tenham acesso a água potável, tendo em vista
tratar-se de um recurso vital para a sobrevivência do ser humano, suprindo as suas necessidades
diárias;
c) Promover a melhoria da qualidade de vida da população.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer face ao objeto da presente contrataçãoserão próprios.
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5. QUANTO A MANUTENÇÃO
5.1. O serviço solicitado deverá ser executado quando solicitado através de ordem de serviço emitida
pelo SAAE nas condições estabelecidas neste termo, nos dias, locais e horários informados pelo
SAAE e comprovar antes da entrega, que o serviço esteja em conformidade como o presente
termo de referência.
5.2. O envio da ordem de serviço poderá ser feito via e-mail ou fax.
5.3. A execução das Obras e Serviços em desconformidade com o especificado, caso não seja possível à
correção, sujeitará a aplicação das sanções legais cabíveis.
5.4. O recebimento da prestação de serviço será feita através do SAAE, a qual atestará, por um
servidor, devidamente identificado, no documento fiscal correspondente a entrega do objeto, nas
condições exigidas, constituindo tal atestado requisito para a liberação dos pagamentos da
contratada.
5.5. Tendo em vista a necessidade atender os poços com profundidade próxima de 250 metros, se faz
necessário que a CONTRATADApossua um compressor estacionário com no mínimoas seguintes
especificações modelo XRW 1000SDS 940 PCM x 28 BAR.
6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, em até 48 (quarenta e oito)horas, a
contar da solicitação da CONTRATANTE.
b) Promover a execução dos serviços nas condições fixadas emContrato, obedecendo
rigorosamente o prazo ajustado, sob pena de rescisão contratual e conseqüente
ressarcimento por perdas e danos.
c) A CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal, acompanhada de relatório detalhado informando
os serviços efetivamente realizados. As Notas Fiscais deverão conter todos os impostos e
descontos conforme preços contratados na presente licitação.
d) Responsabilizar-se pela qualidade do material, se obrigando a trocá -los, caso se comprove
a má qualidade, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.
e) Observar, rigorosamente, o prazo de validade de uso do material fornecido.
f) Responsabilizar-se por extravios do material antes da entrega, obrigando -se a substituir,
repor ou indenizar o CONTRATANTE.
g) Substituir, de imediato, às suas expensas, o objeto do contrato que não se adequar às
especificações, no prazo a ser determinado pelo CONTRATANTE.
h) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo SAAE quanto à entrega
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do material contratado, a teor do art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
i) Responsabilizar-se penal e civilmente por prejuízo ou dano causado no ato da entrega do
material ao CONTRATANTE, aos seus funcionários ou a terceiros, por força do art. 70 da
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
j) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do material, não excluindo ou
reduzindo
essa
responsabilidade
à
fiscalização
ou
o
acompanhamento
pelo
CONTRATANTE.
k) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do material, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
l) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
resultantes da execução do contrato.

previdenciários,

fiscais

e

comerciais

m) Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civis ou penais, relaciona das ao
fornecimento do produto.
n) Respeitar as normas
CONTRATANTE.

e

procedimentos

de

controle

e

acesso

às

dependências

do

o) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo comunicar à
CONTRATANTE, imediatamente, qualquer fato superveniente que possa comprometer a
manutenção do contrato.
p) Facilitar a ação da fiscalização, fornecendo informações ou provendo acesso à
documentação e aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e
exigências por ela apresentadas.
q) Manter à frente dos serviços um representante credenciado por escrito, por tempo
integral, capaz de responsabilizar-se pela direção dos serviços contratados e representá -la
perante ao SAAE.
r) Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas, sendo a
única responsável pelas providências necessárias e pelos efeitos decorrentes de eventuais
inobservâncias delas.
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s) Quanto a pessoal:
s1) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra
necessárias à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva empregadora;
s2) A CONTRATADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas
com a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada
nos contratos firmados comfornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços,
sob pena de rescisão do contrato.
s3) A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pelo SAAE, a emitir declaração, por
escrito, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item anterior.
s4) Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanência no
local dos serviços seja considerada indesejável pela Fiscalização, sem ônus para o SAAE.
s5) A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à
comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados.
t) Quanto à segurança e higiene: Manter os seus empregados uniformizados, identificados
pelo nome ou logotipo da CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os
equipamentos de proteção individual, quando couber.
u) A CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da CONTRATANTE quanto ao
cumprimento da legislação pertinente;
v) A execução dos serviços a cargo da CONTRATADA deverá obedecer ao preceituado nas presentes
especificações deste edital e seus anexos, bem como deverá atender às normas legais e
regulamentares de caráter Federal, Estadual ou Municipal que estejam em vigor ou venham a ser
emitidas, relacionadas com os serviços objeto do Contrato, ou que, direta ou indiretamente afetem
o ajuste formalizado no Contrato.
w) O material utilizado deverá ser de primeira qualidade, com marca conceituada no mercado;
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no
fornecimento do material.
b) Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados.
c) Solicitar a troca
CONTRATANTE.

do

material

a

serem

devolvidos

mediante

comunicação

da

d) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com os termos constantes neste
Termo de Referência.
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e) Informar à CONTRATADA sobre quaisquer alterações de horários e rotinas de serviço.
f) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de
débitos e da suspensão da prestação de serviços.
8. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
a) Sendo a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pelos serviços, o SAAE terá o direito
de, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, por meio de representante especialmente designado, na forma
dos artigos 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93.
b) O representante da CONTRATANTE deverá ter experiência necessária para o acompanhamento
e controle da execução dos serviços e do Contrato.
c) O fiscal ou gestor do Contrato, ao verificar que houve sub-dimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar a autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do
artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.
d) O fiscal ou gestor do Contrato,deverá atestar através dos Termos abaixo descritos, devidamente
assinados pela CONTRATADA e pelos respectivos gestores do Contrato:
- Termo de Início dos Serviços
- Termo de paralisação dos Serviços, devidamente justificado
- Termo de Reinício dos Serviços, devidamente justificado
- Termo de Recebimento Provisório
- Termo de Recebimento Definitivo
e) O fiscal ou gestor do Contrato, deverá registrar em Relatório de Ocorrências as irregularidades
ou falhas que encontrar nos serviços, nele anotando as observações e notificações cabíveis,
assinando-o em conjunto com a CONTRATADA.
f) O fiscal ou gestor do Contrato, deverá atestar a execução dos serviços mediante fotografias, que
deverão ser juntadas aos Relatórios.
10. PENALIDADES, MULTAS E RESCISÃO
10.1. A CONTRATANTE, poderá garantida ampla defesa, aplicas as penalidades previstas em Lei
ou, sem prejuízo de qualquer outra disposição, rescindir o Contrato judicial ou extrajudicialmente,
independente de qualquer notificação à Contratada, nos seguintes casos:
a) pela inexecução total ou parcial do Contrato;
b) se os serviços objeto do presente Termo forem transferidos a outrem, no todo ou em parte,
sem prévia autorização da CONTRATANTE;
c) se houver morosidade no andamento dos serviços ou se eles ficarem paralisados por mais de 05
(cinco) dias consecutivos, sem causa justificada;
d) se a CONTRATADA impedir ou dificultar a ação da Fiscalização;
e) se a CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer cláusulas do Contrato;
f) se vir a ser decretada a falência da CONTRATADA;
g) se alguma nova situação, circunstância ou fato superveniente, motivar insuperável dificuldade
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ou prejuízo, ou mesmo ameaçar desfavorável repercussão aos interesses da CONTRATANTE;
10.2. Se a rescisão do Contrato provocar prejuízos e danos à Contratante, promoverá esta a
responsabilidade da CONTRATADA, visando o respectivo ressarcimento.

11. PRAZO E VIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1.Assim que solicitado pela CONTRATANTE, os serviços deverão ser iniciados num prazo
imediato e deverão ser realizados no prazo máximo de 15 (Quinze) dias, após o inicio da
manutenção.
11.2. O prazo citado no item anterior poderá ser prorrogado pela CONTRATANTE, quando a
CONTRATADA, devidos a fatos supervenientes e imprevisíveis que impeçam o andamento dos
trabalhos, justifique e explique a esta Administração, motivando tal prorrogação.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, após o trabalho realizado no poço
artesiano, porprocesso legal, após a devida comprovação dos serviços prestados nas
condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos.
12.2.
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
12.3.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito a reajustamento de preços.
12.4. O SAAE procederá a retenção previdenciária nos termos da legislação vigente.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus-ES, fará retenções de imposto
conforme legislação em vigor;
13.2. As propostas de preços deverão ter sua validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
entrega das mesmas;
13.3. As Proponentes assumem todos os custos com deslocamentos, preparação e apresentação
de documentos, e o SAAE, em nenhum caso será, responsável por esses custos, independente da
condução ou do resultado do trabalho deste processo;
ANEXO I –RELAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA MANUTENÇÃO

QTDADE
01
02

POÇO ARTESIANO
BOM SUCESSO
AYRTON SENNA

PROFUNDIDADE
(m)
250,00
250,00
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03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

AREINHA
RODOCON
AVIAÇÃO
SERNAMBY
VILA NOVA (CRECHE)
SÃO PEDRO
MORADA DO RIBEIRÃO
LITORANEO (IFES)
COLINA
CAIC
COHAB
VITÓRIA
VILA NOVA (CAMPINHO)
ESTRADA DAS MELEIRAS
PATIO DO SAAE (MARIRICU)
DMARTINS
BRÁS
PETROBRÁS
PAULISTA
KM 13
SANTA LEOCÁDIA
NOVA AYMORÉS
SANTA MARIA 01
LITORANEO (VILLAGE)
NOVA LIMA
NATIVO
FERRUGEM
RODOVIA OTHOVARINO DUARTE
SANTOS
POÇO 01*
POÇO 02 **
POÇO 03 ***
AYRTON SENNA 02
PARQUE DAS BRISAS
LITORÂREO (UNID. DE SAÚDE)
SANTA MARIA 02
NESTOR GOMES

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
172,00
184,00
114,00
114,00
114,00
140,00
150,00
184,00
133,70
130,00
182,00
152,00
140,00
154,00

120,00
92,00
53,00
61,00
72,00
46,00
54,00
34,00
48,00
54,00
70,00
16,00
68,00
70,00
45,00
25,00
35,00
18,00
6,12
9,00
30,00
7,20
5,28
45,00
25,00
15,00
35,00

180,00

17,60

164,00
163,50
180,00
179,30
178,00
150,00
140,00
90,00

50,49
36,00
50,00
21,41
24,75
4,00
6,0
18,00

*POÇO 01 – Praça Luiz Barbosa – Bairro Cacique
**POÇO 02 – Praça do DER – Bairro Bela Vista
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***POÇO 03 – Avenida Cricaré – Bairro Cacique – Próximo a Biquinha

São Mateus – ES, 04 de setembro de 2018.

Erivelto Rodrigues de Oliveira
Seção de Operação e Tratamento
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Anexo II - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para a Habilitação
Processo nº 000385/2018
Pregão Presencial nº 000010/2018

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

(Papel timbrado da empresa)

,

inscrita

sob

, sediada
(Empresa ou pessoa física) (CNPJ ouCPF)

nº

, declara, sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Processo
Licitatório nº 000385/2018, Pregão Presencial nº 000010/2018do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data,
(assinatura do representante legal da empresa)
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Anexo III - Declaração do Inciso V - Art. 27 da Lei 8.666/93
Processo nº 000385/2018
Pregão Presencial nº 000010/2018

ANEXO III
DECLARAÇÃO
(Papel timbrado da empresa)
Ref.: Processo nº 000385/2018
Pregão Presencial nº

000010/2018

,inscrito noCNPJnº
,
representante
legal,
o
(a)
Sr (a).
, portador da Carteira de Identidade nº
e do CPF nº
, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
por

intermédio

de

seu

Local e data
Assinatura do representante Legal da empresa
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ANEXO IV
Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação
(Papel timbrado da empresa)
Processo nº 000385/2018
Pregão Presencial nº 000010/2018

A

empresa

,
CNPJ
nº
,
sediada
, declara, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante a Fazenda
Federal, a Seguridade Social - INSS e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como, atende às
exigências do edital quanto à habilitação para os fins previstos no Processo Licitatório nº 000385/2018, Pregão
Presencial nº 000010/2018doSAAE.

Local e data,
(assinatura do representante legal da empresa)
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Anexo V - Modelo de Proposta

QTDADE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

POÇO ARTESIANO
BOM SUCESSO
AYRTON SENNA
AREINHA
RODOCON
AVIAÇÃO
SERNAMBY
VILA NOVA (CRECHE)
SÃO PEDRO
MORADA DO RIBEIRÃO
LITORANEO (IFES)
COLINA
CAIC
COHAB
VITÓRIA
VILA NOVA (CAMPINHO)
ESTRADA DAS MELEIRAS
PATIO DO SAAE (MARIRICU)
DMARTINS
BRÁS
PETROBRÁS
PAULISTA
KM 13
SANTA LEOCÁDIA
NOVA AYMORÉS
SANTA MARIA 01
LITORANEO (VILLAGE)
NOVA LIMA
NATIVO
FERRUGEM
RODOVIA OTHOVARINO DUARTE
SANTOS
POÇO 01*

PROFUNDIDADE
(m)
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
172,00
184,00
114,00
114,00
114,00
140,00
150,00
184,00
133,70
130,00
182,00
152,00
140,00
154,00

Valor
VAZÃO
(m³/h) Unitário
49,00
54,00
120,00
92,00
53,00
61,00
72,00
46,00
54,00
34,00
48,00
54,00
70,00
16,00
68,00
70,00
45,00
25,00
35,00
18,00
6,12
9,00
30,00
7,20
5,28
45,00
25,00
15,00
35,00

180,00

17,60

164,00

50,49
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32
33
34
35
36
37
38

POÇO 02 **
POÇO 03 ***
AYRTON SENNA 02
PARQUE DAS BRISAS
LITORÂREO (UNID. DE SAÚDE)
SANTA MARIA 02
NESTOR GOMES

163,50
180,00
179,30
178,00
150,00
140,00
90,00

Av.JoãoXXIII,nº2204-BairroCentro-CEP.:29931-910-SÃOMATEUS-EspíritoSanto
Telefone: (27) 3313-1444 - Fax: (27)3313-1424
E-mail:saae@saaesma.com.br e Site:www.saaesma.com.br

36,00
50,00
21,41
24,75
4,00
6,0
18,00

35 / 31

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal – Lei de criação Nº792 de 30-03-1967
CNPJ: 27.998.368/0001-47

Anexo VI - Dados Cadastrais
PLANILHA DE DADOSCADASTRAIS
Dados da Empresa

Razão Social:

CNPJ:

Endereço Completo:

CEP:

Fones/Fax:

Email:

OptanteSimples

Sim()

Não ()

Dados Bancários da Empresa
Banco:

Agência:

Conta:
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Dados do Contato com a Empresa

Nome:

Cargo:

Endereço Completo:

CEP:

Fone/Fax

Email:

Dados do Representante da Empresa para Assinatura do Contrato

Nome:

Cargo:

Nacionalidade:

Estadocivil:

Profissão:

Endereço Completo:
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Anexo VII - Ata de Registro de Preços
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000010/2018
Aos ........(..............) dias do mês de ............................... do anode...............,
autorizado pelo ato de
folhas(............) do processo de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSnº
0000010/2018, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 4.813/2009 de 17/07/2009 que,
conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto e a Licitante Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata:
I. Consideram-se registrados os seguintes preços da DetentoradaAta ................................, CNPJnº
......................................................., representando pelo seu...................Sr............................................ ,à
saber:
Item

Descrição
poços

dos Profundidade

vazão

Valor total

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

1.2 - A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de autorização de fornecimento ou
da entrega de uma via da nota de empenho por onde ocorrerá a despesa, mediante comprovante de
recebimento por qualquer meio, inclusivefax-simile.
1.3 O prazo para entrega dos produtos será de 15(quinze) dias contados do recebimento, pela detentora da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela
correspondente AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, no endereço e horário constante do
ANEXOI.
1.4 Os valores devidos serão pagos, em 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo (formal e objetivo
dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentosfiscais,
inclusive comprovantes da seguridadesocial, conforme o anexo I.
1.5 Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos semestralmente, comos
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praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
1.6
Os serviços fornecidos serão recebidos estiverem de acordo com o Termo de Referência
1.7 QUANTO A MANUTENÇÃO
a)O serviço solicitado deverá ser executado quando solicitado através de ordem de serviço emitida
pelo SAAE nas condições estabelecidas neste termo, nos dias, locais e horários informados pelo
SAAE e comprovar antes da entrega, que o serviço esteja em conformidade como o presente termo
de referência.
b)O envio da ordem de serviço poderá ser feito via e-mail ou fax.
c)A execução das Obras e Serviços em desconformidade com o especificado, caso não seja possível
à correção, sujeitará a aplicação das sanções legais cabíveis.
d)O recebimento da prestação de serviço será feita através do SAAE, a qual atestará, por um
servidor, devidamente identificado, no documento fiscal correspondente a entrega do objeto, nas
condições exigidas, constituindo tal atestado requisito para a liberação dos pagamentos da
contratada.
e)Tendo em vista a necessidade atender os poços com profundidade próxima de 250 metros, se faz
necessário que a CONTRATADApossua um compressor estacionário com no mínimoas seguintes
especificações modelo XRW 1000SDS 940 PCM x 28 BAR.

1.8As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão por conta da Unidade Orçamentária,
Categoria Econômica e Funcional Programática aseguir:00042–OBRAS E INSTALAÇÕES
(2000200010.1760501343.699.44905100000.200000000)
1.9 Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a
Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15,
da Lei Federal nº 8.666/93 e suasalterações.
2.0 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintessanções:
2.1- A inexecução total ou parcial do contrato importará na aplicação das sanções estabelecidas nos
termos do artigo 87, da Lei 8666/93 e suasalterações:
a)Advertência;
b) Multa de 20% pelo descumprimento das cláusulas contratuais, calculado
sobre o valor total doContrato;
c) Suspensão para contratar com a Administração;
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda aAdministração.
2.1.1- Multas referente asletras "b" do item anterior, será descontada na nota fiscal fatura,
quando dopagamento.
2.2 O registro de preços poderá ser suspenso oucancelado no interesse da Administração e nas
hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do
interessado,presenteàsrazõesorientadaspelaTeoriadaImprevisão.
2.3 A Detentora da Ata deverá manter,enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade
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com as obrigações por ele asumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Pregão Presencialpara Registro de Preços nº .000010/2018de 19de outubro de2018
2.4Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital de Pregão Presencial para Registrode Preços nº .000010/2018e da Nota de
Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as
presentesdisposições.
2.5As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu,serão dirimidas no
Foro da Comarca de São Mateus - ES, esgotadas as viasadministrativas.
2.6Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Diretor
Geral
do
SAAE
René
Michel
Kherlakian
,
e
peloSr......................................................................................., qualificado
preambulamente,
representando a Detentora da Ata e testemunhas.

----------------------------------RenéMichelKherlakian
Diretor GeraldoSAAE

----------------------------------EmpresaVencedora
Detentora daATA

Testemunhas:

-----------------------------------Nome
RG

---------------Nome
RG
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