SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 1014

Av. Olívio Correa Pedrosa, 817, Centro – Alegre – ES
CNPJ nº 27.069.467/0001-44, CEP: 29500-000

EDITAL
ATENÇÃO
É responsabilidade da empresa o envio de recibo do PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS a Pregoeira e Equipe de Apoio. A não
comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada
sobre as eventuais alterações ocorridas no decorrer do processo licitatório.
O recebimento poderá ser comunicado via fac-símiles ou e-mail,
em mensagem contendo, necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir.
AVISO DE RECEBIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2017
DATA ABERTURA : 06/11/2017 as 08:30 h
OBJETO: Aquisição de materiais tais como: tubos, conexões para estoque e manutenção das
atividades desta Autarquia com reparos nas redes e ramais de água e esgoto sanitário.
Empresa :
Endereço :
Cidade:

Estado :

Telefone:

Fax:

E-mail:

Data da Transmissão:

Pessoa responsável e assinatura :
Para : Pregoeira e Equipe de Apoio
E-mail : comprasaaealegre@hotmail.com
MENSAGEM
Comunico ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o recebimento do PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 021/2017 e o interesse desta empresa em participar
deste certame.
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OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO
CREDENCIAMENTO, BEM COMO A
DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS
DE
HABILITAÇÃO
(ANEXO),
DEVERÃO SER APRESENTADOS
SEPARADOS DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA.
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 021/2017
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE - ES, através de sua Pregoeira,
designado pela Portaria nº. 003/2017 de 02/01/2017, publicado no DIO-ES de 27/01/2017, torna
público que, na data, horário e local abaixo assinalada, fará realizar licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS de nº. 021/2017 para aquisição de
materiais tais como: tubos, conexões para abastecimento e manutenção das atividades desta
Autarquia com reparos nas redes e ramais de água e esgoto sanitário, com critério de
julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com as disposições contidas na
Lei nº. 10.520/02, na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e ainda neste Edital, respectivos Anexos
e o Decreto nº 8.230/2011.

REGENCIA :

Leis nºs. 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações

MODALIDADE :

PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO Nº.:

389/2017 – 10/08/2017

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS:

067/2017

CRITERIO DE JULGAMENTO :

MENOR PREÇO POR ITEM

SETOR RESPONSÁVEL:

SEÇÃO DE REDES E RAMAIS.

PRAZO
DE
PROPOSTA:

VALIDADE

DA 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega dos envelopes.

ENTREGA DOS ENVELOPES:

Deverão ser protocolizados no setor de
protocolo do SAAE de Alegre até as 08:00 H do
dia 06/11/2017

DATA/HORA DA ABERTURA:

06/11/2017 as 08:30 H

DATA/HORA DO CREDENCIAMENTO:

06/11/2017 a partir da 08:30 H

LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Sala de Reuniões na sede do SAAE-Alegre, no
endereço Avenida Olívio Correa Pedrosa, 817,
Centro, Alegre/ES, 29.500-000.

1 - DO OBJETO
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1.1 - O presente PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto a
futura e eventual aquisição de materiais tais como: tubos, conexões para abastecimento e
manutenção das atividades desta Autarquia com reparos nas redes e ramais de água e esgoto
sanitário, de acordo com as especificações constantes do ANEXO I – Especificações do objeto.
1.2 - A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto da Licitação correrá a conta do
Orçamento vigente, a saber:
C.F.P.
PROJETO
ELEMENTO
FICHA

: 3001.17.512.0035
: 2-083
: 33.90.30
: 009

C.F.P.
PROJETO
ELEMENTO
FICHA

: 3001.17.512.0035
: 2-084
: 33.90.30
: 016

2 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
2.1 - O objeto será recebido:
Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto
com a especificação. Em caso da necessidade de troca do material e este for
recusado novamente a empresa será penalizada e, consequentemente, será
chamado o segundo classificado.
b) O material ora solicitado deverá obrigatoriamente ser entregue na Antiga Estação de
Tratamento de Água, situada na Rua Antônio Lemos Barbosa, s/n, Bairro Vila do
Sul, Alegre-ES, CEP 29.500-000 (conforme será descrito nas ordens de
fornecimento).
c) A entrega do material deverá ser efetuada no horário de 7:00 às 11:00 horas ou de
13:00 às 17:00 horas. Telefones para contato: (28) 3552-1415 e (28) 3552-1435.

a)

2.2 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias e não poderá ser
superior dias, após recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo SAAE, através do
setor competente.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Somente poderão participar desta licitação Empresas que se enquadrem no ramo de
atividades pertinentes ao objeto da presente licitação, que atenderem a todas as exigências
deste Edital e de seus Anexos, vedada à participação de empresas:
a)
b)

Que estejam cumprindo suspensão temporária de participar de licitação e impedimento
de contratar com o Município de Alegre - ES, ou tenham sido declaradas inidôneas ou
impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, salvo as já reabilitadas;
Sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concurso de credores, em
dissolução ou liquidação;
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c)
d)
e)
f)

Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, administradores ou sócios,
sejam servidores públicos municipais;
Consórcios de empresas;
Estejam em processo de falência;
Estejam enquadradas no artigo 9º da Lei 8666/93 e suas alterações.

3.2 - Somente poderão participar da licitação as empresas que apresentarem a DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO V). Caso a empresa
tenha enviado seus envelopes via postal ou não tenha trago em apartado, poderá ser
diligenciada junto ao envelope de documentação (Envelope n° B) a possibilidade da
existência da citada Declaração no seu interior. Caso, ainda, a empresa se faça representar,
mas não tenha confeccionado referido documento, esse poderá ser realizado logo após a
conferência dos documentos solicitados para o credenciamento, uma vez o credenciado
habilitado para assinar documentos, este assinará referida declaração.
4 - DA ABERTURA DA LICITAÇÃO
4.1 - A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em
conformidade com a legislação citada no preâmbulo deste Edital, suas cláusulas e Anexos.
5 - DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO / ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. CREDENCIAMENTO
5.1.1 No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa
licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e
somente estes poderão atuar na formulação de lances e na prática dos demais atos
inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações
quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através
da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada. Caso a empresa se faça
representar por seu sócio deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto
à administração, assinatura e gerência da sociedade, apresentar:
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto);
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou no caso de
empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.
5.1.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado,
sendo imprescindível para que o credenciamento seja aceito a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto);
b) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo em anexo, firmada pelo
representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social, de forma a comprovar a condição do titular para delegar poderes ao
representante a ser credenciado;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou no caso de
empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.
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5.1.3. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados à Pregoeira, no
momento da licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta. Caso sejam
enviados via postal, deverão obedecer ao padrão dos envelopes da proposta e habilitação,
estando em apartado dos demais. Poderá ser diligenciada junto ao envelope de habilitação a
existência do credenciamento em seu interior.
5.1.4. Caso o representante da empresa, seja ele sócio-gerente ou credenciado, não esteja
portando o contrato social em mãos, poderá ser procedida, EXTRAORDINARIAMENTE,
diligência junto ao envelope de habilitação, com a finalidade precípua de confirmação do teor
do credenciamento e/ou representação legal da licitante, sendo, obviamente, proibida qualquer
conferência antecipada de qualquer dos demais documentos constantes do envelope n° B.
5.1.5. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais
aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas, conforme solicitações anteriores. As
licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de
proposta, ou seja, não poderão ofertar lances.
OBSERVAÇÕES:
A condição de Microempresa e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para efeito do
tratamento diferenciado previsto na Lei complementar 123/2006, deverá ser
comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

1.

a)

b)
1.1.

Certidão Simplificada da Junta Comercial, nos termos do art. 8º da Instrução
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro
do Comércio – DNRC, devidamente atualizada, para fins de comprovação da
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme dispõe Lei
Complementar 123/06. Prazo de emissão da certidão da Junta Comercial 90
(noventa) dias.
Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum
dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006;
A documentação acima deverá ser apresentada no momento do credenciamento.

5.2. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.2.1. As 08:30 horas do dia 06 (seis) de Novembro de 2017, será aberta a sessão pela
Pregoeira na sede do SAAE ALEGRE - ES, sendo que nessa oportunidade os licitantes
deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos
de habilitação (ANEXO IV).
5.2.2. Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a DECLARAÇÃO
deverá ser entregue separadamente dos envelopes (A – PROPOSTA) e (B –
HABILITAÇÃO).
5.2.3. Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o
item 5.2.1 (ANEXO IV) em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres
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"SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE – ES” – PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2017 - Envelope DECLARAÇÃO.
5.2.4. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros
separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os
seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE A
AO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE – ES
ATT. PREGOEIRO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
ENVELOPE B
AO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE – ES
ATT. PREGOEIRO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISRO DE PREÇOS Nº 021/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

5.2.5. A proposta de preço deverá:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Ser apresentada em 1 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente (no
mínimo nome e CNPJ), redigida com clareza, sem emendas ou rasuras, datada e
assinada por seu representante legal;
Ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos
envelopes;
Apresentar COTAÇÃO DOS PREÇOS com as discriminações do(s) objeto(s), tendo
como modelo preferencial o ANEXO II (Formulário “Cotação de Preços”);
Ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até duas casas decimais após a
vírgula;
Declarar expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e
despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da
licitação;
Discriminar a marca do produto ofertado;

5.2.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos a qualquer título.
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5.2.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais
deste Edital e de seus Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
5.2.8. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no
ato, por simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento,
nesse momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação.
5.2.9. Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo nos valores
propostos, reservando ao pregoeiro o direito de corrigi-los na forma seguinte:
a)
b)

O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será
retificado mantendo-se o preço unitário e quantidade, corrigindo-se o produto;
O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o
total proposto pelo corrigido.

5.2.10. As propostas que não contenham assinatura do representante legal da empresa
poderão ser assinadas pelo credenciado/proprietário no ato da sessão, desde que o
mesmo tenha poderes para tal finalidade.
5.2.11. Não é obrigatória a cotação de todos os itens da proposta quando a licitação for do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Contudo, se o pregão for do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, para que a licitante possa participar da oferta de lances de determinado lote deverá
OBRIGATORIAMENTE, cotar TODOS os itens daquele lote, sob pena de sua
desclassificação, naquele lote específico.
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Serão consideradas classificadas para a fase de lances verbais a proposta de MENOR
PREÇO e todas aquelas com preços situados no intervalo de 10% acima daquele.
6.1.1. Quando não houver no mínimo 03 (três) propostas nas condições definidas no
subitem anterior, serão consideradas classificadas para essa fase competitiva as
melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três).
6.2. Às proponentes classificadas nos termos do item 6.1 e subitem será facultada a
apresentação verbal de lances sucessivos, de valores distintos e decrescentes, encerrando-se
essa fase quando não houver mais lances.
6.2.1. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no item 16.
6.2.2. Só serão aceitos lances verbais na casa de centavos de real até duas casas
decimais.
6.2.3 – É vedada a oferta de lance verbal visando o empate.
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6.3 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado
para efeito de ordenação das propostas.
6.4. Será declarada vencedora a proposta de MENOR PREÇO, por decisão motivada, após o
exame de sua aceitabilidade, quanto ao objeto e valor.
6.5. Se a proposta não for aceitável, será examinada a proposta subsequente, e assim
sucessivamente.
6.6. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação.
6.7. A Pregoeira deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado
ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ ou de todos os meios possíveis para a
correspondente verificação.
6.8. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, a PREGOEIRA
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação
das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos
pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar
prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos
ao órgão licitante.
6.9. Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
6.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preço.
6.10. No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte forma:
6.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
6.10.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
forma prevista no subitem 6.9.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese dos itens 6.8 e 6.8.1 deste edital, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
6.10.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrarem no intervalo estabelecido no item 6.8.1
deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
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6.10.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 6.9 e seus subitens,
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
6.10.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances , sob pena de preclusão.
6.10.6. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos, o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela, poderão fazer novos lances verbais, de valores distintos e decrescentes, até que
as empresas licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos lances e se
proclame o vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação.
6.11. O disposto no item 6.9 e seus subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso
o desempate entre as duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado mediante
sorteio em ato público, com a participação de todas as licitantes.
6.12. Serão devolvidos os envelopes “documentos de habilitação” dos licitantes
remanescentes, que ficarão retidos até assinatura do contrato ou instrumento equivalente pelo
licitante vencedor. A licitante poderá retirá-los em até 05 (cinco) dias úteis após a referida
execução. Decorrido o prazo, os documentos serão destruídos.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço
na forma prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do ENVELOPE B, para análise dos
documentos de habilitação da(s) proponente(s) classificada(s).
7.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos
subitens 7.2.1. a 7.2.5, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES
01 a 07 deste item.
7.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
7.2.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; ou
7.2.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em
exercício; ou.
7.2.1.4. 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 o exigir.
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OBSERVAÇÃO : Fica dispensado da apresentação do contrato social e suas
alterações para efeito de habilitação, quando estes forem apresentados no ato do
credenciamento.
7.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.2.2.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 90 (noventa) dias da
data da abertura do certame,
7.2.3. REGULARIDADE FISCAL
7.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
com data atualizada de no mínimo 90 (noventa) dias contados da data de abertura
do certame;
7.2.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
7.2.3.3. Certidões de regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, referente aos
tributários federais e a Dívida Ativa da União;
7.2.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, comprovando a
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, tendo como
base de dados o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT;
7.2.3.5. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;
7.2.3.6. Comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos
tributos relativos ao domicílio ou sede do proponente. A proponente com filial no
município de ALEGRE-ES fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta filial,
para atendimento do item;
7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.2.4.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho
anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório
da capacidade técnica para atendimento ao objeto semelhante, da presente
licitação, com indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento,
cumprimento de prazos e demais condições de fornecimento.
7.2.4.2. Para os itens de nº 85 à 96, só serão aceitos tubos cujo fabricante possua

Atestado de Qualificação do PGQ1-IE – Categoria I - Programa de Garantia da
Qualidade de Tubulações de PVC para infra-estrutura e Prediais, conforme Programa
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Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), da Secretaria Especial
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República. Deverá apresentar o
atestado competente.
OBSERVAÇÕES:
1.

2.

3.

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, conforme art. 43 da LC 123/06.
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado, as mesmas, o prazo de 02 (dois) dias cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 1., implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei 8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ordem de
fornecimento, ou revogar a licitação.

7.2.4. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
7.2.4.1 As proponentes deverão exibir declaração em papel timbrado da empresa,
assinada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo, atestando, sob as
penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação (ANEXO VI)
7.2.4.2 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
qualquer trabalho executado, por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º,
inciso XXXIII, da constituição Federal (modelo ANEXO V).
OBSERVAÇÕES:
1.
2.
3.

4.

5.

O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o
objeto licitado.
Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria
certidão ressalva que autorize a sua aceitação, ou previsão legal.
A documentação exigida nos subitens do item 7 deverá ser compatível com as
respectivas inscrições nas esferas federal, estadual e municipal, sendo vedada, na
apresentação, a mesclagem dos documentos de estabelecimentos diversos
(número de inscrição no CGC/CNPJ., I.E. e C.C.M.).
Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a
Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio
documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua
expedição e a da abertura do certame.
Os documentos deverão ser entregues em cópias autenticadas em cartório.
12

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 1014

Av. Olívio Correa Pedrosa, 817, Centro – Alegre – ES
CNPJ nº 27.069.467/0001-44, CEP: 29500-000

6.

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do pregão,
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a)

Substituição e apresentação de documentos obtidos via internet; ou

b)

Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informação.

8 - DA ADJUDICAÇÃO
8.1. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço,
esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.
8.1.1. Se a proponente de menor preço não atender às exigências de habilitação, será
examinada a documentação das proponentes das ofertas subsequentes, 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 a adjudicação do objeto
da licitação.
9 - DA FASE RECURSAL
9.1. Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentação das razões e de igual prazo para as contra razões, com imediata intimação de
todas as presentes e assegurada também imediata vista dos autos.
9.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, mediante consignação em
ata.
9.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 9.1., importará na decadência do
direito de recurso.
9.1.3. A Pregoeira aceitará o recurso dentro do prazo legal, devendo o licitante protocolar
no SAAE, sob pena de deserção.
9.2. Os recursos não terão efeito suspensivo.
9.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10 - DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Diretor Administrativo do
SAAE, para homologação.
11 - DO RECEBIMENTO
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11.1. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no
artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n. º 8.666/93 com as alterações introduzidas pela
Lei Federal n.º 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
11.2. O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme especificado no ANEXO I, com
descarga por conta do fornecedor, acompanhado da fatura ou nota fiscal-fatura.
11.3. Se a qualidade do produto entregue não corresponder às especificações do Edital, aquele
será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis.
12 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA LICITANTE VENCEDORA
12.1. A licitante vencedora ficará obrigada a:
Fornecer o produto cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas no
ANEXO I deste edital, dentro do prazo proposto;
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa
anuência do SAAE.
a)

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS
13.1. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1.1 – O Pagamento devido à contratada será efetuado mediante a apresentação de
fatura atestada e visada pelos órgãos de fiscalização acompanhamento do recebimento do
material, parceladamente de acordo com a entrega, contados a partir do atesto do Setor de
Compras na fatura apresentada, estando anexa a respectiva ordem de serviço ou
autorização de fornecimento que ensejou a entrega do material solicitado. Pagamento será
após entrega dos produtos de imediato em até 05 (cinco), 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias.
13.1.2 – O pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo do objeto, que
deverá estar em conformidade com as exigências do ANEXO I.
13.2 – Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)
será(ão) devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente
corrigida.
13.3 – O SAAE-ALE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe
forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
13.4 – O pagamento das faturas somente será efetuado através de depósito em conta
corrente da contratada, sendo expressamente vedada a cobrança ou desconto de duplicatas
por meio da rede bancária ou de terceiros.
13.5 – Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições
previstas neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. (Fica a empresa
ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à
regularidade perante o Governo Federal, o Estadual, o Municipal, o Sistema de Seguridade
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Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo necessário para
tanto a apresentação das referidas certidões, atualizadas e dentro do prazo de vigência).
13.6. REVISÃO DE PREÇOS
13.6.1 - Os preços serão fixos e irreajustáveis, não cabendo à revisão dos mesmos.
14 - DA RETIRADA DA ORDEM DE FORNECIMENTO
14.1. Será convocado o vencedor da licitação para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de recebimento da notificação, retirar a Ordem de Fornecimento, sob pena de
decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item 16 deste
Edital.
15 - DA ENTREGA DO PRODUTO
15.1. O fornecimento do produto será efetuado mediante expedição, pelo Setor de Material e
Patrimônio, da “Ordem de Fornecimento”, da qual constará a data de expedição,
especificações do produto, quantitativo, prazo e, local de entrega.
16 - DAS PENALIDADES
16.1 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou documento
equivalente, caracterizará inexecução total do contrato, sujeitando o licitante às penalidades
previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.
16.2 – A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes
em virtude de não aceitação da primeira convocada.
16.3 – Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado, será penalizada a empresa vencedora pelo não cumprimento das obrigações
assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes. A penalidade será aplicada na
forma abaixo segundo a gravidade da falta:
a)
Advertência;
b)
Multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, que será calculada
proporcionalmente a quantidade de dias em inadimplência sobre o valor da
obrigação;
c)
Multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecução total ou parcial das
clausulas deste edital, bem como atraso injustificado na entrega dos mesmos;
d)
Declaração de inidoneidade na forma prevista no item IV do art. 87 da Lei
nº. 8.666/93;
e)
Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar
com o SAAE de ALEGRE-ES, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo
prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo,
uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma Ordem
de Fornecimento.
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16.4 – As multas serão, após regular processo administrativo, descontados dos créditos da
empresa licitante ou, se for o caso, cobrado administrativamente ou judicialmente.
16.5 – As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação de
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE-ALE.
16.6 - O termo inicial para incidência da multa estipulada na letra b deste item, será a data
fixada para o adimplemento da obrigação e o termo final, a data do seu efetivo pagamento.
16.7 - Se a multa for de valor superior ao da fatura apresentada, além do não pagamento
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela SAAE/ALE, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
16.8 – Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pelo licitante, o
mesmo poderá sofrer:
I – suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com Órgãos
Públicos nos termos previsto no item III do Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira assinada e
protocolizadas nos dias úteis, das 07 h às 11 h e 13:00 às 17 horas, na Avenida Olívio Correa
Pedrosa nº 817 – centro – ALEGRE – ES, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º
do artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º
8.883/94 e seguintes.
17.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória está assinada, apresentação
de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CGC ou CNPJ, em se tratando de
pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada).
17.2. Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de
acordo com seu teor.
17.2.1. Questões Técnicas e Jurídicas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas à
Pregoeira e protocolizadas, sito á Avenida Olívio Correa Pedrosa nº 817 – centro –
ALEGRE – ES, até 02 (dois) dias úteis antes do prazo marcado para abertura do
certame.
17.2.2. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
17.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por
disposição legal, o Foro de ALEGRE- ES, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da
Lei Federal nº 8.666/93.
17.4. Fica assegurado ao SAAE de ALEGRE o direito de no interesse da administração,
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente.
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17.5. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o SAAE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.7. 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 e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
17.8. 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 no SAAE.-ALE.
17.9. As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo
envio do aviso de recebimento a Pregoeira. Se não enviado este aviso, a empresa poderá
não ser notificada sobre eventuais alterações do presente Edital ou informações
prestadas pela Pregoeira.
17.10. As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes, garantia
de execução, penalidades, obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas neste
Edital e na Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações.
17.11. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre não é contribuinte de ICMS.
18 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. As condições do ajuste, para formalização da Ata de Registro de Preços e das
contratações dela decorrentes, constam em anexo – Minuta da Ata de Registro de Preços.
18.2. Quando a detentora for à fabricante do produto, no ato da assinatura da ata deverá
demonstrar claramente a composição do(s) preço(s) constantes(s) de sua proposta, apontando,
especialmente, as parcelas relativas a matéria-prima, mão de obra direta, demais insumos,
encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final,
quando solicitado pelo órgão gerenciador.
18.2.1. Quando a detentora for a revendedora ou representante comercial, no ato da
assinatura da Ata de Registro de Preços deverá demonstrar claramente a composição
do(s) preço(s) constante(s) de sua proposta, apontando, especialmente, as parcelas
relativas ao valor de aquisição do produto, encargos em geral, lucro e participação
percentual de cada item em relação ao preço final, quando solicitado pelo órgão
gerenciador.
18.3. A ata deverá ser assinada por representante legal da empresa.
18.4. O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por
escrito, antes do término do prazo previsto, sob alegação de motivo justo que poderá ou não
ser aceito pela Administração. O prazo para assinatura da ARP é de até 08 (oito) dias úteis.
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18.5. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 2.2 e 12.1a ou
havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração proceder nos moldes do Capítulo
XVI.
18.6. A ata a ser firmada entre esta Municipalidade e a vencedora do certame terá validade de
12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
18.7. O serviço Autônomo de Água e Esgoto, demonstrado o interesse público, é assegurado o
direito de exigir que a empresa beneficiária da ARP, conforme o caso, prossiga na execução do
ajuste pelo período de até 90 (noventa) dias mesmo havendo falta de pagamento pela
Administração, a fim de evitar brusca interrupção nos fornecimentos, observando, porém, o
prazo limite de vigência.
18.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.
18.9. A empresa vencedora ficará obrigada a entregar a totalidade dos quantitativos
estipulados no Anexo I da Proposta, caso seja solicitada, podendo exceder quando houver
manifesto interesse entre as partes de ultrapassar os quantitativos registrados na Ata.
18.10. Os demais Órgãos só podem aderir as Atas de Registro de Preços desta Autarquia
(Carona) mediante autorização prévia e anuência do Diretor Administrativo.
18.11. Caso hajam alterações comprovadas dos preços durante a vigência da Ata de Registro
de Preço, poderá ser feito Apostilamento registrando novos preços, desde que haja parecer
jurídico favorável e autorização do Diretor Administrativo.
19 - DO CADERNO DE LICITAÇÃO
19.1. Fazem parte integrante do presente Edital:
19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.1.6
19.1.7
19.1.8
19.1.9
19.1.10

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX
Anexo X

Especificações do objeto;
Formulário “cotação de preços”;
Termo de Credenciamento;
Modelo de Declaração de Habilitação
Modelo Declaração (art. 27, inciso V da Lei 8.666/93)
Modelo de declaração de fato impeditivo de habilitação
Minuta de Contrato
Termo de Referência nº 1, nº 2
Minuta da Ata de Registro de Preços
Termo de Adesão (carona)

19.2. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação”, deverá a interessada verificar seu
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.
Alegre- ES, 17 de Outubro de 2017.
Cyntia Alves da Silva
Pregoeira Oficial SAAE de Alegre
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DEMAIS CONDIÇÕES
ITEM
01
02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MATERIAL
(Especificação Técnica)
Adaptador de PVC solda rosca Ø 20 x ½”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 25 mm x 3/4”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 32 mm x 1”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 60 mm x 2”
Adesivo plástico para tubos de PVC, bisnaga contendo 75g
Alicate bomba d água 12", forjado em aço especial, forjado
com superfície pintada, capacidade de abertura da boca de
42mm, cabeça regulável, com 7 posições de abertura (bico
de papagaio)
Boia plástica Ø ½”
Bucha de redução PVC soldável Ø 25 mm x 20 mm
Bucha de redução PVC soldável longa Ø 32 mm x 20 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 32 mm x 25 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 40 mm x 32 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 50 mm x 40 mm
Cap de PVC soldável Ø 32 mm
Cap de PVC soldável Ø 40 mm
Cap de PVC soldável Ø 50 mm
Cap de PVC soldável Ø 60 mm
Cap de PVC soldável Ø 75 mm
Cap de PVC soldável Ø 85 mm

UNID.

QUT.

Pç

1.000

Pç

250

Pç

250

Pç

250

Pç

700

Pç

10

Pç

50

Pç

200

Pç

50

Pç

200

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Cap de PVC soldável Ø 100 mm
Colar de tomada de PVC Ø 60 mm x ½”
Curva de PVC soldável Ø 60 mm 90º
Curva de PVC soldável Ø 85 mm 90º
Curva de PVC longa ocre Ø 150 mm 90º
Curva 22,5º Fofo – junta elástica (JGS) – classe PN10 – Ø
250 mm – massa da peça 28 kg (min) – conforme norma
ABNT NBR 7675 – incluso dois aneis
Curva 90º Fofo – junta elástica (JGS) – classe PN10 – Ø
250 mm – massa da peça 28 kg (min) – conforme norma
ABNT NBR 7675 – incluso dois aneis
Curva 45º Fofo – flangeada – classe PN16 – Ø 250 mm –
massa da peça 75 kg (min) – conforme norma ABNT NBR
7675
Curva 90º Fofo – flangeada – classe PN16 – Ø 250 mm –
massa da peça 47 kg (min) – conforme norma ABNT NBR
7675
Curva de PVC longa ocre Ø 150 mm 45º
Fita veda rosca 18 mm x 10 m, caixa contendo 120
unidades
Joelho de PVC soldável Ø 20 mm 90º
Joelho de PVC roscável Ø 20 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 25 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 32 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 50 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 60 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 75 mm 45º
Joelho de PVC soldável Ø 75 mm 90º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm 45º

Pç

50

Pç

300

Pç

50

Pç

10

Pç

10

Pç

03

Pç

02

Pç

05

Pç

04

Pç

10

Cx

05

Pç

1000

Pç

500

Pç

250

Pç

250

Pç

150

Pç

150

Pç

50

Pç

50

Pç

100
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39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm 90º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm 45º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm 90º
Junta gibault de FºFº DN 250mm, comprimento de 20,
classe pressão 1,6 MPA, peso mínimo 29 kg, incluso luva
central, dois anéis de vedação, dois contra flanges, 4
parafusos com porcas e arruelas.
Junção 45º Fofo – flangeada – classe PN16 – Ø 250 mm –
massa da peça 75 kg (min) – conforme norma ABNT NBR
7675
Luva de correr PVC JE Ø 20 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 25 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 32 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 50 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 60 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 85 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 110 mm marrom
Luva de FºFº tripartida Ø 60 mm, com manta de borracha
interna, medindo 20 cm de comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 85 mm, com manta de borracha
interna, medindo 20 cm de comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 100 mm, com manta de borracha
interna, medindo 20 cm de comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 250 mm, com manta de borracha
interna, medindo 20 cm de comprimento
Luva de PVC Lisa e Rosca Ø 20 mm x ½”
Luva de PVC roscável Ø ½”
Luva de união de F. G. Ø 2”
Luva simples soldável de PVC Ø 20 mm
Plug de PVC roscável Ø ¾”

Pç

500

Pç

50

Pç

150

Pç

20

Pç

03

Pç

150

Pç

300

Pç

100

Pç

150

Pç

150

Pç

80

Pç

80

Pç

20

Pç

20

Pç

20

Pç

30

Pç

2.000

Pç

500

Pç

20

Pç

2.000

Pç

500
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Registro de FºFº JE de gaveta Ø 60 mm
Registro de Fº Fº de gaveta JE Ø 75 mm
Registro de Fº Fº de gaveta JE com gaxeta Ø 85 mm
Registro de metal de gaveta Ø ½”
Registro de metal de gaveta Ø 20 mm
Registro de metal de gaveta Ø 32 mm
Registro de metal de gaveta Ø 1”
Registro de metal de gaveta Ø 2”
Registro de pressão de metal de Ø ½”
Reservatório de polietileno com capacidade de 10.000
litros com tampa
Reservatório de polietileno com capacidade de 20.000
litros com tamp
Tampão articulado para PV em FºFº Ø 0,60 cm, com
capacidade 40 toneladas
Tê de PVC roscável Ø ½”
Tê de PVC soldável Ø 20 mm
Tê de PVC soldável Ø 25 mm
Tê de PVC soldável Ø 32 mm
Tê de PVC soldável Ø 60 mm
Tê de PVC soldável JE Ø 75 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 75 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm
Torneira boia de metal Ø 2” com pistão/válvula em metal
com anel de vedação de borracha e bola plástica

Pç

50

Pç

15

Pç

10

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

100

Pç

03

Pç

03

Pç

20

Pç

200

Pç

1.000

Pç

250

Pç

250

Pç

150

Pç

50

Pç

100

Pç

150

Pç

150

Pç

50
22

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 1014

Av. Olívio Correa Pedrosa, 817, Centro – Alegre – ES
CNPJ nº 27.069.467/0001-44, CEP: 29500-000

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
82
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Torneira preta para jardim Ø ½”
Toco Fofo – flange/flange – Ø 250mm – comprimento 1 m –
classe PN16 – conforme norma ABNT NBR 7675
Toco Fofo – flange/flange – Ø 250mm – comprimento 0,5 m
– classe PN16 – conforme norma ABNT NBR 7675
Tubo de PVC soldável marrom Ø 20 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 25 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 32 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 50 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC JE classe 15 marrom Ø 60 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC JE PBA CL 20 DN 100 x 110 mm vara com 6
m
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 75 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC JE classe 15 marrom Ø 85 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC Ocre Ø 150 mm, vara com 6 metros
Tubo Fofo – ponta/junta elástica (MEI) – pressão de
serviço: 100 m.c.a – Ø 250mm – normas de referência
NBR 7665/2007 e NBR 9822 – incluso anel de vedação
Válvula de metal horizontal de Ø 1”
Válvula de metal vertical de Ø 1”
Válvula de metal horizontal de Ø 2”
Válvula de metal vertical Ø 2”
Válvula de retenção metal vertical 2”
Válvula de retenção metal horizontal 2”

Pç

30

PÇ

06

PÇ

04

Tb

600

Tb

350

Tb

500

Tb

300

Tb

600

Tb

150

Tb

100

Tb

50

Tb

500

Tb

500

Tb

300

Tb

20

Pç

10

Pç

10

Pç

10

Pç

10

Pç

10

Pç

10
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OBSERVAÇÕES:
Especificação dos tubos e conexões

Observação 1: Os materiais correspondentes deverão ser entregues de acordo com a
Ordem de Fornecimento.
Observação 2: Para os itens de nº 85 à 96, só serão aceitos tubos cujo fabricante
possua Atestado de Qualificação do PGQ1-IE – Categoria I - Programa de Garantia da
Qualidade de Tubulações de PVC para infra-estrutura e Prediais, conforme Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), da Secretaria Especial
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República. Deverá apresentar o
atestado competente.
Os tubos e conexões em PVC (poli cloreto de vinila) ofertados deverão ser fabricados e
testados conforme as prescrições das últimas revisões das Normas Técnicas da ABNT
vigentes.
Todas as peças devem ser verificadas quanto aos itens constantes no
documento de compra. Além disso, os tubos devem apresentar as seguintes
características:
a) Total conformidade com o especificado quanto à extremidade;
b) Anéis de Vedação;
c) Marca do fabricante em cada peça;
d) As peças devem apresentar-se com cor uniforme, isentas de trincas, fraturas ou
outros defeitos que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade.
A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente
de acordo com as recomendações do fabricante no que se refere ao empilhamento
máximo, ao manuseio e a exposição a agentes corrosivos ou ambientes e condições
atmosféricas inadequados.
Transporte das conexões deve ser feito com todo o cuidado, de forma a não
provocar deformações e avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
a) Manuseio violento;
b) Contato das conexões com peças metálicas salientes, durante o transporte.
Na descarga deve-se evitar o lançamento das mesmas ao solo ou jogá-las sem critério
umas sobre as outras. No manuseio, para evitar avarias, o material deverá ser
carregado e nunca arrastado sobre o solo ou contra objetos duros.
Não serão aceitos materiais com defeitos devido a problemas relacionados a
estocagem, carga, descarga e transporte.
GARANTIA
O fornecedor/fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer
necessária, bem como, satisfazer plenamente as condições da proposta, a efetuar as
suas expensas as alterações, os reparos, as substituições, as reposições e os
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consertos de todo e qualquer material apresentarem defeitos de fabricação, dentro do
período mínimo de 12 (doze) da data entrega.
4 – LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL
Os materiais ora solicitados deverão obrigatoriamente ser entregue na Antiga Estação de
Tratamento de Água, situada na Rua Antônio Lemos Barbosa, s/nº, Bairro Vila do Sul, AlegreES, CEP 29.500-000, no horário de 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h.
5 – PRAZO DE ENTREGA

LOCAL DE ENTREGA:
O material ora solicitado deverá obrigatoriamente ser entregue na
Antiga Estação de Tratamento de Água, situada na Rua Antônio Lemos Barbosa, s/n, Bairro
Vila do Sul, Alegre-ES, CEP 29.500-000 (conforme será descrito nas ordens de fornecimento).
A entrega do material deverá ser efetuada no horário de 7:00 às 11:00 horas ou de 13:00 às
17:00 horas. Telefones para contato: (28) 3552-1415 e (28) 3552-1435.
PRAZO DE ENTREGA: O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com a
necessidade do SAAE (e não poderá ser superior a 10 (dez) dias após recebimento da Ordem
de Fornecimento emitida pelo SAAE, através do setor competente.

1. Os produtos entregues e que não estiverem de acordo com as normas, serão

devolvidos, devendo o contratado substituí-lo no prazo de 24:00h, arcando ainda,
com todas as despesas, e o pagamento da FATURA, ficará automaticamente
suspenso até que seja sanado o problema;
2. O produto deverá ser entregue em temperatura ambiente, caso contrário poderá ser

rejeitado;
3. Os produtos deverão ser cotados com frete e descarga inclusos no preço -

CIF;
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2017
PROCESSO Nº. 389/2017
REF.: Aquisição de materiais tais como: tubos e conexões, para abastecimento e manutenção
das atividades desta Autarquia com reparos nas redes e ramais de água e esgoto sanitário.

ITEM

MATERIAL
(Especificação Técnica)

Un

Qt

01

Adaptador de PVC solda rosca Ø 20 x ½”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 25 mm x
3/4”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 32 mm x
1”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 60 mm x
2”
Adesivo plástico para tubos de PVC,
bisnaga contendo 75g
Alicate bomba d água 12", forjado em aço
especial, forjado com superfície pintada,
capacidade de abertura da boca de 42mm,
cabeça regulável, com 7 posições de
abertura (bico de papagaio)
Boia plástica Ø ½”
Bucha de redução PVC soldável Ø 25 mm x
20 mm
Bucha de redução PVC soldável longa Ø 32
mm x 20 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 32 mm x
25 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 40 mm x
32 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 50 mm x
40 mm
Cap de PVC soldável Ø 32 mm
Cap de PVC soldável Ø 40 mm
Cap de PVC soldável Ø 50 mm
Cap de PVC soldável Ø 60 mm
Cap de PVC soldável Ø 75 mm
Cap de PVC soldável Ø 85 mm
Cap de PVC soldável Ø 100 mm
Colar de tomada de PVC Ø 60 mm x ½”
Curva de PVC soldável Ø 60 mm 90º

Pç

1.000

Pç

250

Pç

250

Pç

250

Pç

700

Pç

10

Pç

50

Pç

200

Pç

50

Pç

200

Pç

50

Pç

50

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

50
50
50
50
50
50
50
300
50

02
03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Marca

V.
Unit.

V.
Total
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22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
48
49

Curva de PVC soldável Ø 85 mm 90º
Curva de PVC longa ocre Ø 150 mm 90º
Curva 22,5º Fofo – junta elástica (JGS) –
classe PN10 – Ø 250 mm – massa da peça
28 kg (min) – conforme norma ABNT NBR
7675 – incluso dois aneis
Curva 90º Fofo – junta elástica (JGS) –
classe PN10 – Ø 250 mm – massa da peça
28 kg (min) – conforme norma ABNT NBR
7675 – incluso dois aneis
Curva 45º Fofo – flangeada – classe PN16 –
Ø 250 mm – massa da peça 75 kg (min) –
conforme norma ABNT NBR 7675
Curva 90º Fofo – flangeada – classe PN16 –
Ø 250 mm – massa da peça 47 kg (min) –
conforme norma ABNT NBR 7675
Curva de PVC longa ocre Ø 150 mm 45º
Fita veda rosca 18 mm x 10 m, caixa
contendo 120 unidades
Joelho de PVC soldável Ø 20 mm 90º
Joelho de PVC roscável Ø 20 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 25 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 32 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 50 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 60 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 75 mm 45º
Joelho de PVC soldável Ø 75 mm 90º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 100
mm 45º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 100
mm 90º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 150
mm 45º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 150
mm 90º
Junta gibault de FºFº DN 250mm,
comprimento de 20, classe pressão 1,6
MPA, peso mínimo 29 kg, incluso luva
central, dois anéis de vedação, dois contra
flanges, 4 parafusos com porcas e arruelas.
Junção 45º Fofo – flangeada – classe PN16
– Ø 250 mm – massa da peça 75 kg (min) –
conforme norma ABNT NBR 7675
Luva de correr PVC JE Ø 20 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 25 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 32 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 50 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 60 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 85 mm marrom

Pç
Pç

10
10

Pç

03

Pç

02

Pç

05

Pç

04

Pç

10

Cx

05

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

1000
500
250
250
150
150
50
50

Pç

100

Pç

500

Pç

50

Pç

150

Pç

20

Pç

03

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

150
300
100
150
150
80
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Luva de correr PVC JE Ø 110 mm marrom
Luva de FºFº tripartida Ø 60 mm, com manta
de borracha interna, medindo 20 cm de
comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 85 mm, com manta
de borracha interna, medindo 20 cm de
comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 100 mm, com
manta de borracha interna, medindo 20 cm
de comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 250 mm, com
manta de borracha interna, medindo 20 cm
de comprimento
Luva de PVC Lisa e Rosca Ø 20 mm x ½”
Luva de PVC roscável Ø ½”
Luva de união de F. G. Ø 2”
Luva simples soldável de PVC Ø 20 mm
Plug de PVC roscável Ø ¾”
Registro de FºFº JE de gaveta Ø 60 mm
Registro de Fº Fº de gaveta JE Ø 75 mm
Registro de Fº Fº de gaveta JE com gaxeta
Ø 85 mm
Registro de metal de gaveta Ø ½”
Registro de metal de gaveta Ø 20 mm
Registro de metal de gaveta Ø 32 mm
Registro de metal de gaveta Ø 1”
Registro de metal de gaveta Ø 2”
Registro de pressão de metal de Ø ½”
Reservatório de polietileno com capacidade
de 10.000 litros com tampa
Reservatório de polietileno com capacidade
de 20.000 litros com tamp
Tampão articulado para PV em FºFº Ø 0,60
cm, com capacidade 40 toneladas
Tê de PVC roscável Ø ½”
Tê de PVC soldável Ø 20 mm
Tê de PVC soldável Ø 25 mm
Tê de PVC soldável Ø 32 mm
Tê de PVC soldável Ø 60 mm
Tê de PVC soldável JE Ø 75 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 75 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm
Torneira boia de metal Ø 2” com
pistão/válvula em metal com anel de
vedação de borracha e bola plástica
Torneira preta para jardim Ø ½”
Toco Fofo – flange/flange – Ø 250mm –

Pç

80

Pç

20

Pç

20

Pç

20

Pç

30

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

2.000
500
20
2.000
500
50
15

Pç

10

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

50
50
50
50
50
100

Pç

03

Pç

03

Pç

20

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

200
1.000
250
250
150
50
100
150
150

Pç

50

Pç
PÇ

30
06
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84
85
86
87
88
89
90
91
82
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

comprimento 1 m – classe PN16 –
conforme norma ABNT NBR 7675
Toco Fofo – flange/flange – Ø 250mm –
comprimento 0,5 m – classe PN16 –
conforme norma ABNT NBR 7675
Tubo de PVC soldável marrom Ø 20 mm,
vara com 6 metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 25 mm,
vara com 6 metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 32 mm,
vara com 6 metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 50 mm,
vara com 6 metros
Tubo de PVC JE classe 15 marrom Ø 60
mm, vara com 6 metros
Tubo de PVC JE PBA CL 20 DN 100 x 110
mm vara com 6 m
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 75 mm,
vara com 6 metros
Tubo de PVC JE classe 15 marrom Ø 85
mm, vara com 6 metros
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm,
vara com 6 metros
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm,
vara com 6 metros
Tubo de PVC Ocre Ø 150 mm, vara com 6
metros
Tubo Fofo – ponta/junta elástica (MEI) –
pressão de serviço: 100 m.c.a – Ø 250mm –
normas de referência NBR 7665/2007 e
NBR 9822 – incluso anel de vedação
Válvula de metal horizontal de Ø 1”
Válvula de metal vertical de Ø 1”
Válvula de metal horizontal de Ø 2”
Válvula de metal vertical Ø 2”
Válvula de retenção metal vertical 2”
Válvula de retenção metal horizontal 2”

PÇ

04

Tb

600

Tb

350

Tb

500

Tb

300

Tb

600

Tb

150

Tb

100

Tb

50

Tb

500

Tb

500

Tb

300

Tb

20

Pç
Pç
Pç
Pç
Pç
Pç

10
10
10
10
10
10

TOTAL
Especificação dos tubos e conexões

Observação 1: Os materiais correspondentes deverão ser entregues de acordo com a
Ordem de Fornecimento.
Observação 2: Para os itens de nº 85 à 96 , só serão aceitos tubos cujo fabricante
possua Atestado de Qualificação do PGQ1-IE – Categoria I - Programa de Garantia da
Qualidade de Tubulações de PVC para infra-estrutura e Prediais, conforme Programa
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Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), da Secretaria Especial
de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República. Deverá apresentar o
atestado competente.
Os tubos e conexões em PVC (poli cloreto de vinila) ofertados deverão ser fabricados e
testados conforme as prescrições das últimas revisões das Normas Técnicas da ABNT
vigentes.
Todas as peças devem ser verificadas quanto aos itens constantes no
documento de compra. Além disso, os tubos devem apresentar as seguintes
características:
a) Total conformidade com o especificado quanto à extremidade;
b) Anéis de Vedação;
c) Marca do fabricante indelével em cada peça;
d) As peças devem apresentar-se com cor uniforme, isentas de trincas, fraturas ou
outros defeitos que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade.
A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente
de acordo com as recomendações do fabricante no que se refere ao empilhamento
máximo, ao manuseio e a exposição a agentes corrosivos ou ambientes e condições
atmosféricas inadequados.
Transporte das conexões deve ser feito com todo o cuidado, de forma a não
provocar deformações e avarias nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:
a) Manuseio violento;
b) Contato das conexões com peças metálicas salientes, durante o transporte.
Na descarga deve-se evitar o lançamento das mesmas ao solo ou jogá-las sem critério
umas sobre as outras. No manuseio, para evitar avarias, o material deverá ser
carregado e nunca arrastado sobre o solo ou contra objetos duros.
Não serão aceitos materiais com defeitos devido a problemas relacionados a
estocagem, carga, descarga e transporte.
GARANTIA
O fornecedor/fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer
necessária, bem como, satisfazer plenamente as condições da proposta, a efetuar as
suas expensas as alterações, os reparos, as substituições, as reposições e os
consertos de todo e qualquer material apresentarem defeitos de fabricação, dentro do
período mínimo de 12 (doze) da data entrega.
VALOR TOTAL POR EXTENSO :_____________________________________________________

DADOS DA PROPONENTE :
Razão Social : ____________________________________________________________
CNPJ.: ______________________________ INS. ESTADUAL : _____________________
Endereço Completo : _______________________________________________________
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Telefone(s) : ________________________ FAX : ________________________________
Validade da Proposta : ________________ E-mail : ______________________________
Frete : __________________________________________________________________
BANCO : _______________ AGÊNCIA : ____________ CONTA Nº.: _______________

Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Em ................... de ...................................... de 2017

____________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Ao
Pregoeiro
Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial para Registro de Preço nº
021/2017.
O(s)

abaixo

assinado(s),

na

qualidade

de

responsável(is)

legal(is)

pela

Empresa

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________________ vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) Srº.(ª)
_____________________________________________,

Carteira(s)

de

identidade

nº(s)

_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os
atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para
tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim,
praticar todos os atos referentes ao certame.

------------- de -------------- de 2017.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes
para a outorga (item 5.1.4 - edital).

PS.: O presente documento deverá está com firma reconhecida (item 5.1.3 – edital)
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO
Cidade XXXX, de 2017.

Ao
Pregoeiro
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 021/2017.

O(s)

abaixo

assinado(s),

na

qualidade

de

responsável(is)

legal(is)

pela

Empresa

__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a
disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências
habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei
nº 10.520/02.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)
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ANEXO V
Modelo de Declaração
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO À LEI 9.854 DE 27 DE OUTUBRO DE 1999
DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da empresa)........................., inscrito no CNPJ nº .............., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a).............., portador(a) da Carteira de Identidade nº .........e
do CPF nº ..........., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 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 ( ).
.....................................
data
.................................................
Representante legal

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO

A

empresa.........................................,

CNPJ

nº

....................,sediada

a

rua.........................,declara, sob penas da lei , que até a presente data inexistem atos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório nº .........., ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

.....................................
data

......................................................
Representante legal (assinatura)

35

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 1014

Av. Olívio Correa Pedrosa, 817, Centro – Alegre – ES
CNPJ nº 27.069.467/0001-44, CEP: 29500-000

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº. 00..../2017
CONTRANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE – ES
CONTRATADA: ...........................................................................................
OBJETO: VR. GLOBAL: .......................................................................................
VIGÊNCIA: DATA DA ASSINATURA ATÉ ..................
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 021/2017 .
PROCESSO Nº.: 389/2017
SETOR RESPONSÁVEL: SEÇÃO DE REDES E RAMAIS
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
ALEGRE - ES, Autarquia Municipal, Com sede na Avenida Olívio Correa Pedrosa, 817, Centro,
Alegre/ES, CNPJ 27.069.467/0001-44 e a empresa ............................, estabelecida à Rua
................, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº. ..................., doravante neste ato denominadas
SAAE/ALE e CONTRATADA, respectivamente, representadas, a primeira pelo Diretor – José
Gilberto Vial, CPF nº 558.671.207-59, IDT nº 274237 SSP ES, cuja atribuição para a assinatura
deste instrumento é facultado por intermédio do Decreto nº. 10.584/2017 da Prefeitura
Municipal de Alegre – ES, e a segunda pelo Sr. ................, portador da CI. nº. ............... e do
CIC. nº. ................, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório
– PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 021/2017, Processo nº
389/2017 de 10/08/2017, tudo de acordo com a Lei nº. 10.520/02 e na Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:
CLAUSULA I – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais
tais como: tubos e conexões para abastecimento e manutenção das atividades desta Autarquia
com reparos nas redes e ramais de água e esgoto sanitário.
Subcláusula Única - A execução deste contrato obedecerá
às normas e disposições contidas nas Leis nº. 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações, e as
especificações que serviram de base a PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS nº. 021/2017, objeto do Processo nº. 389/2017, as quais, independente de
transcrição, passam a integrar este documento.
CLAUSULA II – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
A fim de garantir o fiel cumprimento do objeto do presente
contrato, obrigam-se as partes nas seguintes condições:

a) COMPETE AO SAAE/ALE :
1. Solicitar em tempo hábil, através de Telefone e/ou FAX o produto;
2. Efetuar a conferência no ato da entrega do produto;
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3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas estabelecidas neste contrato, não permitindo que terceiros
interfiram na execução dos serviços ora pactuados;
4. Efetuar o pagamento pelos serviços prestados conforme cláusula VII;
5. Notificar à CONTRATADA, imediatamente, irregularidades ocorridas durante a
prestação dos serviços;
6. Fiscalizar, através de servidor para tal designado, o real e efetivo cumprimento do
contrato, zelando pela execução a contendo dos serviços pactuados.

b) COMPETE A CONTRATADA :
1. Entregar o produto, dentro do prazo solicitado, ou seja no máximo 20 (vinte) dias,
depois da solicitação por parte do Setor competente (Setor de Material e Patrimônio);
2. Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhes forem fornecidos pelo
SAAE/ALE, comunicando a este, qualquer irregularidade, incorreções ou discrepância
encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. A inobservância de tal
procedimento transferirá à CONTRATADA todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou estabilidade dos elementos defeituosos.
3. Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas decorrentes, da
prestação dos serviços, bem como todos os encargos sociais, inclusive FGTS, PIS,
parcelas relativas a direitos trabalhistas e contribuições providenciarias, seguros
pessoais e de acidente de trabalho, impostos, taxa e contribuições de natureza federal,
estadual ou municipal ou quaisquer outras relativas ao pessoal admitido para a
execução deste contrato, inexistindo qualquer vínculo empregatício, entre o SAAE/ALE
e os empregados da CONTRATADA que como tal, tenham ou venham a ter relação
com os serviços de que trata este contrato.
4. Manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato.
5. Assumir a responsabilidade civil e penal por todos os possíveis danos físicos e/ou
materiais causados aos seus empregados e pelos mesmos a terceiros, durante a
execução do presente contrato, resultante de imprudência, imperícia ou negligência às
normas de segurança, obrigando-se a promover a reposição ou indenização
correspondente.
6. Sujeitar-se à fiscalização por parte do SAAE/ALE, através do servidor designado para
acompanhar a execução dos serviços prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas inclusive providenciando a imediata substituição
dos seus empregados cujo desempenho ou comportamento seja considerado
inconveniente ou inadequado .
CLAUSULA III – DO PREÇO
Pela execução do objeto deste contrato, o SAAE/ALE
pagará a CONTRATADA a importância estimada total de R$.......... (...........), respectivamente
correndo a despesa à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento do
SAAE/ALE/2017:
3001.17.512.0035 – 2.083 – MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA – 339030 –
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FICHA 009.
3001.17.512.0035 – 2.084 – MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO SISTEMA DE ESGOTO – 339030
– OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO – FICHA 016.
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Subcláusula Primeira - A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal em duas vias,
correspondente ao produto, que será atestado pelo Setor de Material e Patrimônio e
encaminhado para pagamento.
Subcláusula Segunda - No preço estipulado nesta cláusula já se encontram computados
todos os impostos, taxas, transporte, descarga, seguro e demais despesas que, direta ou
indiretamente, tenham relação com objeto deste contrato.
CLAUSULA IV – DO REAJUSTE
Os preços serão FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, e nos termos
da Lei nº 8.666/93, sendo comprovado o desequilíbrio econômico financeiro proceder-se-á a
revisão do ajuste de preço.
Subcláusula Única - Qualquer alteração da política governamental e/ou diretrizes do programa
de estabilização econômica, poderão ser objeto de análise pelo SAAE/ALE.
CLAUSULA V – DA ENTREGA
O produto objeto do fornecimento que se trata a cláusula I,
será entregue pela CONTRATADA, no local designado na respectiva Nota de Empenho,
sempre obedecendo o prazo estabelecido na cláusula II – Letra “b” nº. 1.
CLAUSULA VI – DO RECEBIMENTO
contrato será:

O produto objeto do fornecimento de que trata o presente

a) RECEBIDO provisoriamente, pelo responsável pela área de material, através de recibo,
para posterior comprovação da conformidade do produto, com as especificações do
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2017;
b) REJEITADO o produto que for entregue em desacordo com o estabelecido no Edital do
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 021/2017 e na proposta
da CONTRATADA;
c) Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá na forma da Lei, a
responsabilidade do adjudicatário pela solidez, qualidade e segurança do produto
ofertado.
CLAUSULA VII – DO PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado, em moeda corrente, através de
ordem bancária (depósito em conta corrente), de acordo com o solicitado por ordem de
fornecimento emitida pelo setor competente desta Autarquia. Será efetuado após a entrega
dos produtos, de imediato em até 05 (cinco), 30 ( trinta ) e 60 ( sessenta ) dias.
Subcláusula Primeira - A Nota Fiscal deverá indicar o número da conta corrente e Agência
Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária de pagamento.
Subcláusula Segunda – A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorreção será devolvida e o
prazo para pagamento será contado a partir da data de sua apresentação.
Subcláusula Terceira – Será descontado do pagamento a ser efetuado, o valor da multa
aplicada, de acordo com o previsto na cláusula X .
Subcláusula Quarta – O SAAE/ALE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros,
isentando-se de quaisquer consequências surgidas e responsabilizando-se a CONTRATADA
por perdas e danos em decorrência de tais transações.
Subcláusula Quinta – A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme Art. 55 Item XIII da Lei 8.666/93 de
21/06/1993.
Subcláusula Sexta – É expressamente vedada à CONTRATADA a cobrança ou desconto
de duplicatas por meio da rede bancária, de terceiros ou ainda cobrança simples.
Subcláusula Sétima - Serão pagos de acordo com a apresentação da NF do fornecedor no
início de cada mês subsequente ao consumo realizado pela Autarquia.

CLAUSULA VIII – DA VIGÊNCIA
O presente contrato,vigorará da data de sua assinatura de
....../....../.......à ......../...../........, não podendo, entretanto ultrapassar no todo a 12 (doze) meses.
Subcláusula Única - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo
disposto no art. 65 da Lei Nº. 8.666/93, republicada em 06/07/94, sempre através de Termos
Aditivos numerados em ordem crescente.
CLAUSULA IX – DA RESCISÃO
O presente contrato será rescindido de pleno direito,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por qualquer um dos motivos
previsto no Inciso I Artigo 79, e nas demais situações previstas nos Incisos XIII e XVI do Artigo
78, ambos da Lei nº. 8.666/93, republicada em 06/07/1994.
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Subcláusula Única – O presente contrato poderá ser rescindido ainda, se a CONTRATADA,
atrasar a entrega do produto, por 03 (três) vezes consecutivas, acarretando prejuízos para o
SAAE/ALE, exceto de motivado comprovadamente, por caso fortuito ou motivo de força maior,
que será motivo de análise do Setor competente.
CLAUSULA X – DAS MULTAS
A impontualidade na conclusão de qualquer etapa do
fornecimento do produto solicitado sujeitará a CONTRATADA ao pagamento da multa
moratória, não compensatória, calculado sobre o valor da fatura correspondente ao pedido, por
dia de atraso, exceto se motivado comprovadamente, por caso fortuito ou motivo de força
maior. A penalidade será aplicada na forma abaixo segundo a gravidade da falta:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, que será calculada
proporcionalmente a quantidade de dias em inadimplência sobre o valor da
obrigação;
c) Multa de 10% (dez por cento), em caso de inexecução total ou parcial das
clausulas deste edital, bem como atraso injustificado na entrega dos mesmos;
d) Declaração de inidoneidade na forma prevista no item IV do art. 87 da Lei nº.
8.666/93;
e) Cancelamento da contratação e suspensão temporária ao direito de licitar com o
SAAE de ALEGRE-ES, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo
prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de descumprimento integral de, no mínimo,
uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento parcial de mais de uma
Ordem de Fornecimento.
Subcláusula Primeira - Multa compensatória equivalente ao valor integral do fornecimento
não realizado, limitada a 5% (cinco por cento) sobre o valor total, do contrato, pela rescisão
determinada por ato unilateral do SAAE/ALE, no caso de inexecução parcial ou total de
quaisquer das obrigações estipuladas.
Subcláusula Segunda - O termo inicial para a incidência de qualquer das multas estipuladas
nesta cláusula, será a data correspondente a do adimplemento, e o termo final, será a data do
efetivo pagamento desta.
Subcláusula Terceira - Na hipótese de aplicação de multa, ou reparação a que o SAAE/ALE
venha a fazer jus, o valor será deduzido do valor a ser pago pelo serviço ofertado
independentemente de qualquer notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial.
CLAUSULA XI – DA FISCALIZAÇÃO
O SAAE/ALE, neste ato, designa um servidor desta
Autarquia para exercer a fiscalização da execução deste contrato conforme PORTARIA-SAEALE-Nº 002/2017, ficando o mesmo responsável pelo controle e acompanhamento da
prestação do serviço em sua respectiva área de atuação e à qual deverão ser encaminhadas
todos os documentos pertinentes ao presente contrato, para ATESTE, CIÊNCIA, ou outras
observações que forem julgadas necessárias a comunicação do cumprimento ou não das
cláusulas contratuais.
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CLAUSULA XII – DA NOVAÇÃO E DA CESSÃO DE CRÉDITO E/PU DIREITO
Qualquer liberalidade entre as partes, no que se refere a
exigir o estrito cumprimento dos termos deste contrato ou a exercer prerrogativa estabelecida
por esta avença, não poderá ser alegada como novação, aceitação ou, sequer, precedente,
Igualmente, os direitos e créditos decorrentes deste instrumento não poderão, em hipótese
alguma, ser negociados com instituições financeiras, não se responsabilizando o SAAE/ALE
por quaisquer consequências oriundas de tais transações, respondendo, ainda, o infrator, por
perdas e danos.
CLAUSULA XIII – DA PUBLICAÇÃO
O SAAE/ALE, no prazo de até 20 (vinte) dias após
assinatura deste contrato providenciará sua publicação na impressa.
CLAUSULA XVI – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de ALEGRE - ES, com
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir quaisquer questões
fundadas neste contrato.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03
(três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na
presença das testemunhas abaixo.
ALEGRE-ES, .................................

Pelo SAAE/ALE :

_______________________________

Pela CONTRATADA :

_______________________________
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ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
Aquisição de materiais para ampliação de redes e manutenção das atividades desta
Autarquia com reparos nas redes e ramais de água e esgoto sanitário.
2 – JUSTIFICATIVA
O pedido se encontra na justificativa diante da necessidade de mantermos os serviços
desta Autarquia em pleno funcionamento é que precisamos adquirir os materiais de consumo
abaixo, para não vir sofrer nenhum colapso o sistema de abastecimento e manutenção das
redes e ramais de água e esgoto sanitário.
3 – ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
Tabela – Especificação: Material Permanente/Material de Consumo
ITEM
01
02
03
04
05

06
07
08
09
10

MATERIAL
(Especificação Técnica)
Adaptador de PVC solda rosca Ø 20 x ½”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 25 mm x 3/4”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 32 mm x 1”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 60 mm x 2”
Adesivo plástico para tubos de PVC, bisnaga contendo 75g
Alicate bomba d água 12", forjado em aço especial, forjado
com superfície pintada, capacidade de abertura da boca de
42mm, cabeça regulável, com 7 posições de abertura (bico
de papagaio)
Boia plástica Ø ½”
Bucha de redução PVC soldável Ø 25 mm x 20 mm
Bucha de redução PVC soldável longa Ø 32 mm x 20 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 32 mm x 25 mm

UNID.

QUT.

Pç

1.000

Pç

250

Pç

250

Pç

250

Pç

700

Pç

10

Pç

50

Pç

200

Pç

50

Pç

200
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bucha de redução PVC soldável Ø 40 mm x 32 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 50 mm x 40 mm
Cap de PVC soldável Ø 32 mm
Cap de PVC soldável Ø 40 mm
Cap de PVC soldável Ø 50 mm
Cap de PVC soldável Ø 60 mm
Cap de PVC soldável Ø 75 mm
Cap de PVC soldável Ø 85 mm
Cap de PVC soldável Ø 100 mm
Colar de tomada de PVC Ø 60 mm x ½”
Curva de PVC soldável Ø 60 mm 90º
Curva de PVC soldável Ø 85 mm 90º
Curva de PVC longa ocre Ø 150 mm 90º
Curva 22,5º Fofo – junta elástica (JGS) – classe PN10 – Ø
250 mm – massa da peça 28 kg (min) – conforme norma
ABNT NBR 7675 – incluso dois aneis
Curva 90º Fofo – junta elástica (JGS) – classe PN10 – Ø
250 mm – massa da peça 28 kg (min) – conforme norma
ABNT NBR 7675 – incluso dois aneis
Curva 45º Fofo – flangeada – classe PN16 – Ø 250 mm –
massa da peça 75 kg (min) – conforme norma ABNT NBR
7675
Curva 90º Fofo – flangeada – classe PN16 – Ø 250 mm –
massa da peça 47 kg (min) – conforme norma ABNT NBR
7675
Curva de PVC longa ocre Ø 150 mm 45º
Fita veda rosca 18 mm x 10 m, caixa contendo 120
unidades
Joelho de PVC soldável Ø 20 mm 90º

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

300

Pç

50

Pç

10

Pç

10

Pç

03

Pç

02

Pç

05

Pç

04

Pç

10

Cx

05

Pç

1000
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Joelho de PVC roscável Ø 20 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 25 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 32 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 50 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 60 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 75 mm 45º
Joelho de PVC soldável Ø 75 mm 90º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm 45º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm 90º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm 45º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm 90º
Junta gibault de FºFº DN 250mm, comprimento de 20,
classe pressão 1,6 MPA, peso mínimo 29 kg, incluso luva
central, dois anéis de vedação, dois contra flanges, 4
parafusos com porcas e arruelas.
Junção 45º Fofo – flangeada – classe PN16 – Ø 250 mm –
massa da peça 75 kg (min) – conforme norma ABNT NBR
7675
Luva de correr PVC JE Ø 20 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 25 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 32 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 50 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 60 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 85 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 110 mm marrom
Luva de FºFº tripartida Ø 60 mm, com manta de borracha
interna, medindo 20 cm de comprimento

Pç

500

Pç

250

Pç

250

Pç

150

Pç

150

Pç

50

Pç

50

Pç

100

Pç

500

Pç

50

Pç

150

Pç

20

Pç

03

Pç

150

Pç

300

Pç

100

Pç

150

Pç

150

Pç

80

Pç

80

Pç

20
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Luva de FºFº tripartida Ø 85 mm, com manta de borracha
interna, medindo 20 cm de comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 100 mm, com manta de borracha
interna, medindo 20 cm de comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 250 mm, com manta de borracha
interna, medindo 20 cm de comprimento
Luva de PVC Lisa e Rosca Ø 20 mm x ½”
Luva de PVC roscável Ø ½”
Luva de união de F. G. Ø 2”
Luva simples soldável de PVC Ø 20 mm
Plug de PVC roscável Ø ¾”
Registro de FºFº JE de gaveta Ø 60 mm
Registro de Fº Fº de gaveta JE Ø 75 mm
Registro de Fº Fº de gaveta JE com gaxeta Ø 85 mm
Registro de metal de gaveta Ø ½”
Registro de metal de gaveta Ø 20 mm
Registro de metal de gaveta Ø 32 mm
Registro de metal de gaveta Ø 1”
Registro de metal de gaveta Ø 2”
Registro de pressão de metal de Ø ½”
Reservatório de polietileno com capacidade de 10.000
litros com tampa
Reservatório de polietileno com capacidade de 20.000
litros com tamp
Tampão articulado para PV em FºFº Ø 0,60 cm, com
capacidade 40 toneladas
Tê de PVC roscável Ø ½”
Tê de PVC soldável Ø 20 mm

Pç

20

Pç

20

Pç

30

Pç

2.000

Pç

500

Pç

20

Pç

2.000

Pç

500

Pç

50

Pç

15

Pç

10

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

50

Pç

100

Pç

03

Pç

03

Pç

20

Pç

200

Pç

1.000
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
82
93
94
95

Tê de PVC soldável Ø 25 mm
Tê de PVC soldável Ø 32 mm
Tê de PVC soldável Ø 60 mm
Tê de PVC soldável JE Ø 75 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 75 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm
Torneira boia de metal Ø 2” com pistão/válvula em metal
com anel de vedação de borracha e bola plástica
Torneira preta para jardim Ø ½”
Toco Fofo – flange/flange – Ø 250mm – comprimento 1 m –
classe PN16 – conforme norma ABNT NBR 7675
Toco Fofo – flange/flange – Ø 250mm – comprimento 0,5 m
– classe PN16 – conforme norma ABNT NBR 7675
Tubo de PVC soldável marrom Ø 20 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 25 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 32 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 50 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC JE classe 15 marrom Ø 60 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC JE PBA CL 20 DN 100 x 110 mm vara com 6
m
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 75 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC JE classe 15 marrom Ø 85 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm, vara com 6
metros
Tubo de PVC Ocre Ø 150 mm, vara com 6 metros

Pç

250

Pç

250

Pç

150

Pç

50

Pç

100

Pç

150

Pç

150

Pç

50

Pç

30

PÇ

06

PÇ

04

Tb

600

Tb

350

Tb

500

Tb

300

Tb

600

Tb

150

Tb

100

Tb

50

Tb

500

Tb

500

Tb

300
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96
97
98
99
100
101
102

Tubo Fofo – ponta/junta elástica (MEI) – pressão de
serviço: 100 m.c.a – Ø 250mm – normas de referência
NBR 7665/2007 e NBR 9822 – incluso anel de vedação
Válvula de metal horizontal de Ø 1”
Válvula de metal vertical de Ø 1”
Válvula de metal horizontal de Ø 2”
Válvula de metal vertical Ø 2”
Válvula de retenção metal vertical 2”
Válvula de retenção metal horizontal 2”

Tb

20

Pç

10

Pç

10

Pç

10

Pç

10

Pç

10

Pç

10

Observação: Os materiais correspondentes deverão ser entregues de acordo com a
Ordem de Fornecimento.
4 – LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL
Os materiais ora solicitados deverão obrigatoriamente ser entregue na Antiga Estação de
Tratamento de Água, situada na Rua Antônio Lemos Barbosa, s/nº, Bairro Vila do Sul, AlegreES, CEP 29.500-000, no horário de 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h.
5 – PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega dos materiais devera ser de acordo com a Ordem de Fornecimento
e não poderá ser superior a dez (20) dias, contados a partir do recebimento da ordem de
fornecimento.
6 – ESTIMATIVA DO VALOR
O valor estimado da aquisição por produto, baseando-se na média aritmética dos
orçamentos apresentados em anexo é apresentado na tabela abaixo:
ITEM
01
02
03

MATERIAL
(Especificação Técnica)
Adaptador de PVC solda rosca Ø 20 x ½”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 25 mm x 3/4”
Adaptador de PVC solda rosca Ø 32 mm x 1”

UNID. QUT.

VAL
UNIT.

VAL.
TOTAL

Pç

1.000

0,69

640,00

Pç

250

0,59

147,50

Pç

250

1,94

485,00
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04
05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Adaptador de PVC solda rosca Ø 60 mm x 2”
Adesivo plástico para tubos de PVC, bisnaga
contendo 75g
Alicate bomba d água 12", forjado em aço
especial, forjado com superfície pintada,
capacidade de abertura da boca de 42mm,
cabeça regulável, com 7 posições de abertura
(bico de papagaio)
Boia plástica Ø ½”
Bucha de redução PVC soldável Ø 25 mm x 20
mm
Bucha de redução PVC soldável longa Ø 32
mm x 20 mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 32 mm x 25
mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 40 mm x 32
mm
Bucha de redução PVC soldável Ø 50 mm x 40
mm
Cap de PVC soldável Ø 32 mm
Cap de PVC soldável Ø 40 mm
Cap de PVC soldável Ø 50 mm
Cap de PVC soldável Ø 60 mm
Cap de PVC soldável Ø 75 mm
Cap de PVC soldável Ø 85 mm
Cap de PVC soldável Ø 100 mm
Colar de tomada de PVC Ø 60 mm x ½”
Curva de PVC soldável Ø 60 mm 90º
Curva de PVC soldável Ø 85 mm 90º
Curva de PVC longa ocre Ø 150 mm 90º
Curva 22,5º Fofo – junta elástica (JGS) –
classe PN10 – Ø 250 mm – massa da peça 28

Pç

250

9,24

2.310,00

Pç

700

4,55

3.185,00

Pç

10

49,58

495,80

Pç

50

1,90

95,00

Pç

200

0,29

58,00

Pç

50

0,50

25,00

Pç

200

0,52

104,00

Pç

50

1,60

80,00

Pç

50

1,73

86,50

Pç

50

0,92

46,00

Pç

50

1,63

81,50

Pç

50

2,60

130,00

Pç

50

4,88

244,00

Pç

50

10,50

525,00

Pç

50

22,09

1.104,50

Pç

50

38,70

1.935,00

Pç

300

6,76

2.028,00

Pç

50

17,87

893,50

Pç

10

40,25

402,50

Pç

10

70,84

708,40

Pç

03
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kg (min) – conforme norma ABNT NBR 7675 –
incluso dois aneis
Curva 90º Fofo – junta elástica (JGS) – classe
PN10 – Ø 250 mm – massa da peça 28 kg
25
(min) – conforme norma ABNT NBR 7675 –
incluso dois aneis
Curva 45º Fofo – flangeada – classe PN16 – Ø
26
250 mm – massa da peça 75 kg (min) –
conforme norma ABNT NBR 7675
Curva 90º Fofo – flangeada – classe PN16 – Ø
27
250 mm – massa da peça 47 kg (min) –
conforme norma ABNT NBR 7675
Curva de PVC longa ocre Ø 150 mm 45º
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

Fita veda rosca 18 mm x 10 m, caixa contendo
120 unidades
Joelho de PVC soldável Ø 20 mm 90º
Joelho de PVC roscável Ø 20 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 25 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 32 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 50 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 60 mm 90º
Joelho de PVC soldável Ø 75 mm 45º
Joelho de PVC soldável Ø 75 mm 90º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm
45º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm
90º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm
45º
Joelho de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm
90º
Junta gibault de FºFº DN 250mm, comprimento
de 20, classe pressão 1,6 MPA, peso mínimo
29 kg, incluso luva central, dois anéis de
vedação, dois contra flanges, 4 parafusos com
porcas e arruelas.

476,00

1.428,00

672,00

1.344,00

Pç

02

Pç

05

756,00

3.780,00

Pç

04

920,00

3.680,00

Pç

10

62,08

620,80

Cx

05

360,00

1.800,00

Pç

1000

1,89

1.890,00

Pç

500

1,86

930,00

Pç

250

0,55

137,50

Pç

250

1,50

375,00

Pç

150

2,88

432,00

Pç

150

10,88

1.632,00

Pç

50

37,00

1.850,00

Pç

50

38,28

1.914,00

Pç

100

9,50

950,00

Pç

500

8,83

4.415,00

Pç

50

32,70

1.635,00

Pç

150

38,00

5.700,00

Pç

20

534,26

16.027,80
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Junção 45º Fofo – flangeada – classe PN16 –
Ø 250 mm – massa da peça 75 kg (min) –
conforme norma ABNT NBR 7675
Luva de correr PVC JE Ø 20 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 25 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 32 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 50 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 60 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 85 mm marrom
Luva de correr PVC JE Ø 110 mm marrom
Luva de FºFº tripartida Ø 60 mm, com manta
de borracha interna, medindo 20 cm de
comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 85 mm, com manta
de borracha interna, medindo 20 cm de
comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 100 mm, com manta
de borracha interna, medindo 20 cm de
comprimento
Luva de FºFº tripartida Ø 250 mm, com manta
de borracha interna, medindo 20 cm de
comprimento
Luva de PVC Lisa e Rosca Ø 20 mm x ½”
Luva de PVC roscável Ø ½”
Luva de união de F. G. Ø 2”
Luva simples soldável de PVC Ø 20 mm
Plug de PVC roscável Ø ¾”
Registro de FºFº JE de gaveta Ø 60 mm
Registro de Fº Fº de gaveta JE Ø 75 mm
Registro de Fº Fº de gaveta JE com gaxeta Ø
85 mm

Pç

03

1.582,00

4.746,00

Pç

150

3,47

520,50

Pç

300

4,97

1.491,00

Pç

100

8,46

846,00

Pç

150

12,71

1.906,50

Pç

150

17,09

2.563,50

Pç

80

22,34

1.787,20

Pç

80

38,59

3.087,20

Pç

20

196,79

3.935,00

Pç

20

258,00

5.160,00

Pç

20

270,00

5.400,00

Pç

30

901,00

27.030,00

Pç

2.000

1,46

2.920,00

Pç

500

0,63

315,00

Pç

20

80,79

1.615,80

Pç

2.000

0,61

1.220,00

Pç

500

0,65

325,00

Pç

50

416,83

20.841,00

Pç

15

529,69

7.945,35

Pç

10

540,91

5.409,10
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Registro de metal de gaveta Ø ½”
Registro de metal de gaveta Ø 20 mm
Registro de metal de gaveta Ø 32 mm
Registro de metal de gaveta Ø 1”
Registro de metal de gaveta Ø 2”
Registro de pressão de metal de Ø ½”
Reservatório de polietileno com capacidade de
10.000 litros com tampa
Reservatório de polietileno com capacidade de
20.000 litros com tamp
Tampão articulado para PV em FºFº Ø 0,60
cm, com capacidade 40 toneladas
Tê de PVC roscável Ø ½”
Tê de PVC soldável Ø 20 mm
Tê de PVC soldável Ø 25 mm
Tê de PVC soldável Ø 32 mm
Tê de PVC soldável Ø 60 mm
Tê de PVC soldável JE Ø 75 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 75 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm
Tê de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm
Torneira boia de metal Ø 2” com pistão/válvula
em metal com anel de vedação de borracha e
bola plástica
Torneira preta para jardim Ø ½”
Toco Fofo – flange/flange – Ø 250mm –
comprimento 1 m – classe PN16 – conforme
norma ABNT NBR 7675

Pç

50

32,73

1.636,50

Pç

50

337,00

16.500,00

Pç

50

66,00

3.300,00

Pç

50

46,26

2.313,00

Pç

50

110,22

5.511,00

Pç

100

26,59

2.659,00

Pç

03

5.127,00 15.381,00

Pç

03

13.166,00 39.498,00

Pç

20

324,95

6.499,00

Pç

200

1,75

350,00

Pç

1.000

0,71

710,00

Pç

250

1,17

292,50

Pç

250

2,50

625,00

Pç

150

14,20

2.130,00

Pç

50

9,00

450,00

Pç

100

22,84

2.284,00

Pç

150

25,28

3.792,00

Pç

150

41,30

6.195,00

Pç

50

119,78

5.989,00

Pç

30

28,00

840,00

PÇ

06

1.092,00

2.184,00
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Toco Fofo – flange/flange – Ø 250mm –
84 comprimento 0,5 m – classe PN16 – conforme PÇ
norma ABNT NBR 7675
Tubo de PVC soldável marrom Ø 20 mm, vara
85
Tb
com 6 metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 25 mm, vara
86
Tb
com 6 metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 32 mm, vara
87
Tb
com 6 metros
Tubo de PVC soldável marrom Ø 50 mm, vara
88
Tb
com 6 metros
Tubo de PVC JE classe 15 marrom Ø 60 mm,
89
Tb
vara com 6 metros
Tubo de PVC JE PBA CL 20 DN 100 x 110 mm
90
Tb
vara com 6 m
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 75 mm,
91
Tb
vara com 6 metros
Tubo de PVC JE classe 15 marrom Ø 85 mm,
82
Tb
vara com 6 metros
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 100 mm,
93
Tb
vara com 6 metros
Tubo de PVC tipo esgoto predial Ø 150 mm,
94
Tb
vara com 6 metros
Tubo de PVC Ocre Ø 150 mm, vara com 6
95
Tb
metros
Tubo Fofo – ponta/junta elástica (MEI) –
pressão de serviço: 100 m.c.a – Ø 250mm –
96
Tb
normas de referência NBR 7665/2007 e NBR
9822 – incluso anel de vedação
Válvula de metal horizontal de Ø 1”
97
Pç
98
99
100
101
102

Válvula de metal vertical de Ø 1”
Válvula de metal horizontal de Ø 2”
Válvula de metal vertical Ø 2”
Válvula de retenção metal vertical 2”
Válvula de retenção metal horizontal 2”

TOTAL

04

635,00

3.810,00

600

12,26

3,560,00

350

19,98

6.993,00

500

33,85

16.925,00

300

58,91

17.673,00

600

92,10

55.260,00

150

299,17

44.875,00

100

75,80

7.580,00

50

171,04

8.552,00

500

54,61

27.305,00

500

132,89

66.445,00

300

121,00

36.300,00

960,65

19.213,00

10

66,39

663,90

Pç

10

69,00

690,00

Pç

10

217,00

2.170,00

Pç

10

244,00

2.440,00

Pç

10

196,19

1.961,90

Pç

10

191,00

1.910,00

20

608.881,25
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Observação: a aquisição deverá ser feita pelo tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
7 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários a fazer as despesas desta aquisição correrão por conta do
orçamento do SAAE-ALE, para o exercício de 2017:

3001.17.512.0035-2083 – MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SITEMA DE ÁGUA–
33.90.30 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 009.
3001.17.512.0035-2084 – MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SITEMA DE ESGOTO–
33.90.30 – OUTROS MATERIAL DE CONSUMO – FICHA 016.
8 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO MATERIAL RECEBIDO
Em conformidade com o Artigo 73 da Lei nº 8.666/93, explicitamos que, o recebimento
provisório dos materiais descritos nos item se dará com a conferência da quantidade solicitada.
Já o recebimento definitivo se dará no prazo de até 02 dias úteis a contar do recebimento
provisório, verificando se os mesmos estão em conformidade com as especificações
solicitadas na descrição do objeto e se estão em perfeitas condições de utilização. Após a
verificação o servidor atestará suas conclusões nos autos do Processo, confirmando ou não,
então, o recebimento definitivo. Caso os materiais não estejam em conformidade com as
especificações técnicas e requisitos solicitados, a empresa deverá ser comunicada.
O servidor que receber o material será responsável pela conferência do mesmo.
9 – DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS
Venho firmar que os orçamentos enviados juntamente anexos a este Termo de
Referência, foram por mim solicitados, sendo os mesmos enviados pelas empresas por e-mail
e desta forma, são verdadeiros.
Cyntia Alves da Silva
Responsável p/ solicitação dos orçamentos

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Administração do SAAE convocará o(s) vencedor (es) autorizando a remessa dos
materiais através de comunicado, após todo o trâmite processual.
A entrega dos materiais objeto desta licitação será de até 20 (vinte) dias, não podendo
ultrapassar os dias, contado da data do recebimento da Ordem de Fornecimento (nota de
empenho, assinada pelo Ordenador de Despesa). Não serão considerados os itens entregues
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sem a respectiva ordem de compra expedida pelo Setor de Compras do SAAE-Alegre. Junto à
nota fiscal deverá ser anexada a correspondente ordem de compra
O Pagamento devido à contratada será efetuado mediante a apresentação de fatura
atestada e visada pelos órgãos de fiscalização acompanhamento do recebimento do material
parceladamente de acordo com a entrega, contados a partir do atesto do Setor Responsável na
fatura apresentada, estando anexa a respectiva ordem de serviço ou autorização de
fornecimento que ensejou a entrega do material solicitado. O pagamento será efetuado de
imediato em até 05 (cinco) dias, trinta (30) e sessenta (60) dias, após a entrega do
material.
Todo este processo de aquisição será regido ela Lei nº 8.666/93.
Alegre-ES, 17 de Outubro de 2017.

Reinaldo Martins de Souza
Chefe do Setor de Material e Transporte

Gelson Brito de Brito
Chefe da Divisão Técnica

À Consideração Superior para aprovação (Diretoria do SAAE).

AUTORIZO:

José Gilberto Vial
Diretor Administrativo do SAAE
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ANEXO IX

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/2017
PREGÃO PRESENCIAL RP N° 021/2017
Data da Assinatura: Vigência: 12 meses (--/--/2017)
Processo(s) n°: 084/2017 – 175/2017
Data da Sessão:
Objeto: Tubos e conexões
Preço: R$ xxxxx
Beneficiária(s): 1.
CNPJ: 1.
Telefones de contato: (028) 3552-1435
Pregoeira: Cyntia Alves da Silva
Aos dias ------- do mês de ------------ do ano de dois mil e dezessete, o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de ALEGRE/ES, com sede na Avenida Dr. Olivío Correa Pedrosa, nº 817,
Centro, Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº 27.069.467/0001-44, neste ato representado por seu
Diretor Administrativo, José Gilberto Vial, casado, CPF n° 558.571.207-59, ID nº 274237 SSPES, residente e domiciliado na em Anutiba-ES, distrito de Alegre e a empresa XXXXXX, CNPJ
n° xxx, situada xxxx, representada por seu sócio, xxxx, (qualificação), nos termos do Decreto
Municipal n° 8.230/2011, da Lei Federal n° 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/93, suas
alterações posteriores e demais normas complementares, conforme a classificação das
propostas apresentadas na sessão do Pregão Presencial n° 021/2017 para Registro de Preços,
ata de julgamento e homologação do Diretor Administrativo da Autarquia.
RESOLVEM registrar os preços da empresa para o fornecimento de XXXXX, conforme relatório
em anexo, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela
empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima citado, como segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO E PREÇOS
1.1. Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços - ARP, para fornecimento pela
empresa, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e conforme detalhamento do
relatório anexo.
1.2. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento do
objeto desta ARP, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelos órgãos
participantes, mas sempre no Município de Alegre.
1.3. Os preços a serem pagos à empresa serão àqueles demonstrados no relatório anexo e
serão vigentes na data da autorização de fornecimento, independentemente da data da entrega
do material.
CLÁUSULA SEGUNDA
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da
data da assinatura, conforme o que dispõe o Decreto Municipal.
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2.2. Não haverá reajuste do preço registrado.
CLÁUSULA TERCEIRA
3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DO FATURAMENTO E LOCAIS DE ENTREGA
3.1. A empresa detentora da Ata deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento
e assim sucessivamente até o último, o recolhimento do tributo incidente relativo ao
faturamento do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado,
ficando a liberação deste vinculada à apresentação do citado documento, devidamente
autenticado.
3.2. Nas guias de recolhimento do Tributo deve constar o número da nota fiscal
correspondente.
3.3. Em se tratando de ISS, deverá constar na guia de recolhimento: Nome e CNPJ da
empresa tomadora; número, data e valor total das Notas Fiscais de serviços as quais se
vincularem e Número da Ata de Registro de Preços.
3.4. O respectivo Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de Alegre exigirá para liberação da
fatura, a partir do primeiro pagamento e assim sucessivamente, cópias das Certidões
Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS, todas válidas, ficando a
liberação do processo de pagamento condicionado a efetiva comprovação de regularidade.
3.5. A Guia mencionada no item 3.3 deverá demonstrar o recolhimento individualizado,
especificamente para a presente Ata, acompanhada da relação dos empregados envolvidos na
execução dos serviços no mês de referência.
3.6. Quando há legalidade na cobrança do imposto tipo ISS, esse será devido à Prefeitura
Municipal de Alegre, independente da localização da sede da empresa.
3.7. O prazo de entrega do objeto desta licitação será de 10 (dez) dias uteis, a partir da data do
recebimento da Ordem de Serviço (OS) ou Autorização de Fornecimento (AF). Não serão
considerados os itens entregues sem a respectiva ordem de compra expedida pelo Setor de
Compras da Prefeitura Municipal. Junto à nota fiscal deverá ser anexada a correspondente
ordem de compra ou constar na NF a indicação de seu número.
3.8. A entrega do material ou prestação do serviço deverá ser efetuada na sede do local
determinado pelo Secretário requisitante, no horário de 08 às 18 horas. Telefones para contato:
(028) 3552- 1435/1123.
3.9. Esta ARP visa atender as necessidades dos seguintes órgãos:
a) Do setor Técnico desta Autarquia.
3.10. A Administração não está obrigada a adquirir da empresa o objeto da presente ARP, mas
a empresa está obrigada a fornecer, quando solicitada, a quantidade pleiteada ao órgão
participante.
3.11. Os fornecimentos apenas estarão caracterizados após o recebimento pela empresa da
Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS) emitida pelo órgão gerenciador
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da Ata, a qual deverá ter sido precedida da emissão da competente nota de empenho, tendo a
empresa o prazo de até 03 (três) dias úteis para retirada (recebimento) da AF ou OS.
3.12. Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a empresa deverá comparecer para
firmá-lo no prazo de até 08 (oito) dias úteis.
3.13. Os prazos previstos no item 3.12 poderão ser prorrogados por igual período, desde que
haja solicitação prévia e aprovação do órgão gerenciador da ARP.
3.14. A empresa está obrigada a atender a todas as Autorizações de Fornecimento e Ordens
de Serviço durante a vigência da presente ARP, mesmo que a respectiva entrega esteja
prevista para data posterior a e seu termo final.
3.15. O objeto da ata será recebido provisoriamente, consoante o disposto no artigo 73, inciso
II, da Lei n° 8.666/93.
3.16. A entrega do objeto será acompanhada da nota fiscal, bem como da cópia reprográfica
da AF ou OS ou a indicação na nota fiscal do seu respectivo número.
3.17. Se a qualidade do objeto entregue não corresponder às especificações do objeto da ata,
aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis.
3.18. Se durante o prazo de validade da ata o objeto entregue apresentar quaisquer alterações
que impeçam ou prejudiquem sua utilização, a empresa deverá providenciar a substituição, por
sua conta e risco, no prazo estabelecido pela Autarquia.
CLÁUSULA QUARTA
4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. A Autarquia pagará a beneficiária da Ata (empresa), pelo serviço efetivamente prestado no
pela efetiva entrega do material solicitado.
4.2. Após recebimento do objeto a empresa deverá apresentar a fatura.
4.4. A fatura será paga em em até (05) cindo, 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias da sua
apresentação mediante atesto e a apresentação conjunta da ordem de fornecimento
correspondente a etapa/fase, vedada à antecipação. Se houver alguma incorreção na Nota
Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à detentora da Ata para correção, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota
Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser pago pela Administração.
4.5. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o material solicitado pela ordem de compra
em sua totalidade e sempre dentro do prazo estipulado no item 3.13, não sendo admitido o
parcelamento da Ordem de Compra, sob pena das sanções legais cabíveis.
4.6. Os materiais que por sua natureza dependam de prazo de validade do fabricante deverão
apresentá-los constando em sua embalagem (data de fabricação e validade), e somente serão
aceitos por esta Prefeitura, a contar da data de entrega no Almoxarifado. Devendo, ainda,
apresentar validade mínima de ¾ (três quartos) do prazo total instituído por seu fabricante,
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valor este obtido da subtração entre o mês da validade do produto e o mês de sua fabricação,
multiplicando-se o resultado pela fração de três quartos.
4.7. A empresa está obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado,
sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. Estando o objeto apresentado
em desconformidade com o que fora cotado no ato da sessão de julgamento e habilitação, a
empresa será penalizada e, consequentemente, será chamado o segundo classificado.
4.8. O pagamento far-se-á por meio de faturas de acordo com a conveniência e oportunidade
para a Administração Pública, sempre no mesmo valor cotado no início da licitação, exceto no
caso de eventuais reequilíbrios.
4.9. Cabe ao SAAE o cálculo minucioso de cada reequilíbrio a ser aprovado pelo Executivo,
juntando-se a respectiva discriminação dos materiais, serviços e memorial de cálculo do
reequilíbrio e demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
4.10. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei n° 4.320/64, e
demais leis pertinentes ao tema.
CLÁUSULA QUINTA
5. DAS PENALIDADES
5.1. Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às penalidades adiante
especificadas, que serão aplicadas pelo Diretor Administrativo, na condição de órgão
contratante da ata, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação, pela empresa,
anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual ou de
manifestação do órgão participante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à
Administração.
5.2. Com fulcro no art. 7° da Lei 10.520/02 e art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a empresa as seguintes penalidade, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal:
a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, da
empresa que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução da ARP, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
5.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 5.2 poderão ser aplicadas
cumulativamente ou não à penalidade de multa da alínea “b”.
5.4. Além das penalidades previstas no capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a empresa estará sujeita as penalidades a seguir discriminadas:
a) pela recusa em assinar a ARP, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global
estimado no relatório anexo;
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b) pela recusa em retirar nota de empenho, autorização de fornecimento, ordem de
serviço ou assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de
empenho ou do contrato;
c) pelo retardamento na entrega, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor global ou
parcial da Autorização de Fornecimento ou contrato;
d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao
contrato ou a autorização de fornecimento;
e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à
parcelas não entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas;
f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente a
execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor global
estimado no relatório em anexo, divido por 12 (doze);
g) pela rescisão da presente ARP por culpa da empresa, multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do fornecimento estimado faltantes para o termo final do ajuste;
h) pelo atraso na assinatura do contrato ou no recebimento da autorização de
fornecimento, multa diária de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato ou da
autorização, até o limite do 10° (décimo) dia, caracterizando-se a inexecução total da obrigação
a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso.
5.4.1. As sanções do item 5.4 são independentes e a aplicação de uma não exclui a das
outras.
5.5. O prazo de pagamento de multas será de 10 (dez) dias corridos a contar da intimação da
empresa apenada, sendo possível, a critério da Administração, o desconto das respectivas
importâncias do valor eventualmente devido à empresa.
5.6. O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
5.7. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor
como dívida ativa, sujeitando-se a empresa ao processo judicial de execução.
5.8. As penalidades previstas nesta cláusula obedecerão ao procedimento administrativo
previsto na Lei n° 8.666/93.
5.9. Os recursos, quando da aplicação das penalidades de advertência e multa, poderão ser
interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.
5.10. No caso das penalidades previstas no item 5.2, alínea “c” e “d”, caberá pedido de
reconsideração ao Executivo Municipal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação
do ato.
CLÁUSULA SEXTA
6. DO REEQUILÍBRIO/READEQUAÇÃO DE PREÇOS
6.1. Durante o período de vigência da ata os preços não serão reajustados. Entretanto, há
possibilidade de readequação dos preços vigentes mediante apresentação/demonstração da
composição de custos superiores por parte da empresa, que deverá ser feita através de
processo administrativo, avaliado pela Administração.
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6.2. Durante a vigência da ata os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de provocação do SAAE, no caso de redução,
ainda que temporária, dos preços de mercado, a empresa obriga-se a comunicar ao SAAE de
Alegre o novo preço que substituirá o então registrado.
6.3. Caso a empresa venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não
repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido
indevidamente.
6.4. Durante a vigência da ARP o preço registrado será fixo e irreajustável, exceto nas
hipóteses de equilíbrio econômico-financeiro decorrente e devidamente comprovadas,
conforme previsão do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços
praticados no mercado.
6.5. Independentemente de solicitação da empresa o preço registrado poderá ser reequilibrado
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão
gerenciador convocar a empresa para estabelecer o novo valor.
6.6. O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da empresa, desde que seu
pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do
mercado, tais como: tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou
de matérias-primas, etc.
6.7. Os novos preços aprovados pela Administração só entrarão em vigor após a assinatura do
respectivo apostilamento pelas partes, retroagindo seus efeitos à data do pedido de revisão ou
à data da efetiva complementação dos documentos necessários para instruir o pedido. A
retroação atingirá as autorizações de fornecimento já emitidas, desde que o pedido de
reequilíbrio tenha sido protocolizado antes do vencimento do prazo de entrega.
6.8. Independente da comprovação da ocorrência de situação citada no item 6.4, a
Administração, se julgar conveniente e oportuno, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro
processo licitatório.
CLÁUSULA SÉTIMA
7. DA RESCISÃO E REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, a qualquer tempo, nas hipóteses a seguir
relacionadas.
7.2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
a) A empresa não cumprir as obrigações constantes da ata;
b) A empresa não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
c) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial decorrente do registro de preços;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a
detentora não aceitar a redução;
f) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
g) Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de
habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação;
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h) Nos casos previstos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93.
7.3. A comunicação da rescisão, nos casos previstos no item 7.2, será feita pessoalmente ou
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no DIOES, considerando-se
cancelado o registro a partir da publicação.
7.4. A rescisão pela empresa poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito,
comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata.
7.5. A solicitação da empresa para rescisão da ARP ou do preço registrado deverá ser
formulada com antecedência, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas
no capítulo 5, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
7.6. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei
federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
7.7. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, nos termos do disposto no edital para, mediante a sua concordância assumirem o
fornecimento do objeto da Ata.
7.8. A Administração poderá revogar a ARP por conveniência e oportunidade, mediante
justificativa e comunicação dos interessados.
CLÁUSULA OITAVA
8. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
8.1. As aquisições decorrentes desta Ata serão autorizadas, caso a caso, pelo Diretor do
SAAE.
8.2. As aquisições decorrentes desta Ata serão formalizadas através da emissão da Nota de
Empenho pela Unidade Requisitante, ou através de contrato.
8.3. A emissão da nota de empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, bem
como a celebração de contratos, serão, igualmente, autorizados pelo Diretor do SAAE.
CLÁUSULA NONA
9. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Compete ao Órgão Contratante da Ata:
a) Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento das
prestações realizadas;
b) Determinar para que cuidem, durante a vigência da presente Ata, que sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Determinar que acompanhem e fiscalizem a perfeita execução do presente Registro de
Preços;
d) Avaliar as condições de redução de tarifas ou readequações.
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9.2. Compete aos órgãos e entidades participantes:
a) Requerer, via documento padrão oficial, o fornecimento do objeto da licitação cujos preços
encontram-se registrados nesta Ata;
b) Emitir, através de seu respectivo Setor Financeiro, nota de empenho a crédito do fornecedor
no valor total correspondente ao objeto solicitado;
c) Assegurar, quando do uso da ARP, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses
da Administração Municipal, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão
gerenciador eventual desvantagem quanto à sua utilização;
d) Zelar pelos demais atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas na ARP,
inclusive, pela informação ao órgão gerenciador de eventuais descumprimentos ou
irregularidades ocorridas;
e) Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor/beneficiário em atender às
condições estabelecidas em edital, firmadas na ARP, contratos, divergências relativas à
entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar
contrato para fornecimento ou prestação de serviços, e todos os demais atos relativos à
fiscalização da execução da ARP;
f) Oficiar ao órgão gerenciador da necessidade de alterações, atualizações, aditivos,
acréscimos, reequilíbrios e apostilamentos;
g) Notificar o beneficiário da ARP sobre irregularidades e/ou descumprimentos dos termos
pactuados, determinando providências, prazos e demais atos necessários e pertinentes ao
caso.
9.3. Compete ao Fornecedor/Empresa:
a) Fornecer o objeto dessa licitação na forma e condições ajustadas nesta Ata, no edital, na
proposta vencedora da licitação e na minuta de contrato anexa ao edital;
b) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelos órgãos e entidades contratantes ou referentes à forma do objeto dessa licitação e ao
cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
c) Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os
prazos de validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as
condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que
comprovem a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;
d) Em havendo necessidade, analisar os pedidos de acréscimos nos quantitativos que se
fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas;
e) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Alegre ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente Ata;
f) Oficiar ao órgão participante ou órgão gerenciador a necessidade de alterações,
atualizações, aditivos, acréscimos, reequilíbrios e apostilamentos;
g) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o
transporte e descarga dos materiais;
h) Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais,
previdenciários, fiscais ou comerciais.
CLÁUSULA DEZ
10. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
10.1. A execução da ARP será acompanhada pelo servidor, FISCAL nomeado de acordo com
a PORTARIA-SAAE-ALE-Nº 002/2017, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá
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atestar a realização do serviço contratado, observando o disposto neste Contrato, sem o qual
não será permitido qualquer pagamento.
CLÁUSULA ONZE
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO
11.1. O compromisso de fornecimento e execução dos serviços só estará caracterizado
mediante recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente decorrente desta ARP.
11.2. Os preços registrados, nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
posteriores, têm caráter orientativo (preço máximo).
11.3. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado
pelo correio, registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para
todos os efeitos legais.
11.4. As especificações técnicas do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão
obedecer às normas técnicas pertinentes.
11.5. A empresa deverá comunicar ao SAAE toda e qualquer alteração em seus dados
cadastrais, para atualização.
11.6. A rescisão da Ata poderá, ainda, ocorrer de forma amigável por acordo entre as partes,
reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
11.7. Sempre será assegurado o direito da ampla defesa e do contraditório.
11.8. Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer
dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se,
expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e acordados assinam o presente em _____ vias de igual teor e forma,
para igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais.

Alegre/ES, _____ de ______________________ de 2017.
_____________________________________
Serviço autônomo de água e Esgoto.
____________________________________
Contratado
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ANEXO X

Termo de Adesão que entre si celebram o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto/Alegre-ES e a XXXXXXX.

Por este Termo de Adesão o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, com sede na
Avenida Olívio Correa Pedrosa, 817, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº
27.174.101/0001-35, neste ato representado por seu Diretor Administrativo, José Gilberto Vial,
casado, CPF n° 558.571.207-59, ID nº 274237 SSP-ES, residente e domiciliado em AnutibaES, Distrito de Alegre-ES. na Acácio Leal, nº 275, Celina-Alegre-ES, 29.500-000,
DECLARA para os devidos fins que aceita a adesão da XXXXXXXXXX, (qualificação do
carona), representada por XXXXXXXXX (qualificação do representante legal do carona), a Ata
de Registro de Preço n° 021/2017, e mediante anuência da(s) empresa(s) com preço(s)
registrado(s), objetivando a aquisição de XXXXXXXX para atender suas necessidades,
conforme especificação detalhada no Requerimento de Termo de Adesão Anexo, com
fundamento na Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993 e LC n° 123/06 e suas alterações,
Decreto Municipal n° 8.230/2012, e em conformidade com o que disciplina o Processo n°
XXXX/XXXX de XX/XX/XX e o Edital de XXXXXXX n° XXXX/XXXX.
Alegre/ES, XX de XXXXXXXXXXXXX de XXXX.
__________________________
Representante Legal
SAAE
__________________________
Representante Legal
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