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PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022 
 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1315/2022 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
execução de ligações à rede distribuidora de água, e substituição de ligações de água; 
e execução de ligações à rede coletora de esgotos, e substituição de ligações de 
esgotos em diversos locais dentro do Município de Valinhos, em conformidade com as 
quantidades e as especificações descritas no Anexo II deste Edital. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/08/2022 
 
ACOLHIMENTO DOS ENVELOPES: até às 09h30min. 
 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h45min. 
Considerar o horário oficial de Brasília (DF). 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões na sede do DAEV, situada a 
Rua Orozimbo Maia, nº 1054, Vila Sonia, Valinhos/SP, CEP 13274-000, telefone (19) 
2122-4410, ou pelo e-mail compras@daev.org.br. A sessão será conduzida pelo 
Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo. Os 
envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos até o 
horário agendado para o acolhimento dos envelopes, na data marcada para a realização 
da sessão pública, logo após o credenciamento dos interessados. 
 
O Presidente do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV, usando da 
competência legal, torna público que se acha aberta nesta Autarquia, licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, conforme 
estabelecido neste instrumento convocatório.  
 
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados por meio de Portaria devidamente anexada aos autos do processo.  
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na 
sessão, logo após o credenciamento dos interessados. As propostas deverão 
obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório. 
 
 
RETIRADA DO EDITAL e ESCLARECIMENTOS: 
O Edital completo e gratuito está disponível no endereço eletrônico 
https://www.daev.org.br/licitacoes e será publicado em resumo em jornal de circulação 
regional. Para demais informações, ou, ainda, consultar o edital impresso junto a 

https://www.daev.org.br/licitacao
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Divisão de Licitações e Compras, situada a Rua Orozimbo Maia, nº 1054, Vila Sonia, 
Valinhos/SP, CEP 13274-000, ou pelo número de telefone (19) 2122-4410 ou pelo e-
mail compras@daev.org.br. 
 
Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre o Edital serão disponibilizados no 
sítio eletrônico do DAEV https://www.daev.org.br/licitacoes, e encaminhados às 
licitantes que fizerem o protocolo de retirada do edital, conforme Anexo I. 
 
 
1 VALOR MÁXIMO ADMITIDO 
1.1  A despesa estimada onerará os recursos orçamentários e financeiros, 
reservados na funcional programática 17.512.0011.2.019, natureza da despesa 
3.3.90.39.00, recursos próprios, reserva sob nº 266 Requisição de Serviços nº 
262/2022, da Divisão de Operação do Sistema de Água - Departamento de Operação.  
1.2 O valor máximo admitido é de: 
ITEM 01 Ligações de esgoto/substituições: R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três 
mil reais). 
ITEM 02 Ligações de água/substituições: R$ 649.600,00 (seiscentos e quarenta e 
nove mil e seiscentos reais). 
 
 
2 PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação. 
2.2 Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão aplicadas 
no que couber, as disposições dos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, 
devidamente atualizado pela Lei Complementar nº147/14 - Estatuto da Microempresas 
e Empresas e Empresas de Pequeno Porte. 
2.3 Aplica-se às presentes restrições, no que couber, o disposto no artigo 9º, seus 
incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações. 
2.4 Não será permitida a participação de empresas: 
2.4.1 Estrangeiras que não funcionem no País; 
2.4.2 Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.4.3 Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da 
lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
2.4.4 Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
2.4.5 Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
2.4.6 Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
2.4.7 Cujo ramo de atividade no contrato social for incompatível com o objeto licitado. 
2.4.8 Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial ou 
extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de 
habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 
 
 
3 CREDENCIAMENTO 
3.1 Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado 
FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação) o que se segue: 

https://www.daev.org.br/licitacao
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3.1.1 Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado), instrumento constitutivo registrado na Junta Comercial, ou tratando-se 
de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem 
poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 
instrumento constitutivo na forma estipulada no subitem “a”; 
c) O representante (legal ou procurador) da interessada deverá identificar-se 
exibindo documento oficial que contenha foto; 
d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda 
que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, 
que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 
menor preço; 
e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários; 
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 
3.1.2 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo 
estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº. 1 
(Proposta) e nº. 2. (Habilitação). 
3.1.3 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita 
de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA 
dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação). 
3.2. Verificação das condições de participação. O Pregoeiro e Equipe de Apoio 
verificarão o eventual descumprimento pelo licitante das condições de participação 
previstas no item 2.2. 
3.2.1. Serão consultados os seguintes cadastros: 
a) Sistema Eletrônico de Relação de Apenados – TCE/SP 
(https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm); 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc); 
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
3.2.2. A consulta ao cadastro de que trata o item 3.2.1.d) será realizada em nome da 
pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da 

https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm
http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc
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Lei Federal n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
3.2.3. Constatada a ausência de condições de participação, o Pregoeiro reputará o 
licitante descredenciado. 
 
 
4 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 

 

Denominação: 
Envelope nº 1 – Proposta 

Pregão Presencial nº 03/2022 
Processo de Compras nº 1315/2022 

 Denominação: 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão Presencial nº 03/2022 

Processo de Compras nº 1315/2022 

 
 
5 PROPOSTA 
5.1 O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado, 
impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto 
às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal do 
licitante ou pelo procurador. 
5.2 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou 
distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer 
acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.  
5.3 Deverão estar consignados na proposta:  
5.3.1 A denominação, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail, site (se possuir), a 
Inscrição Estadual e o CNPJ do licitante;  
5.3.2 Preços Unitários em algarismos e Preço Total em algarismos e também 
por extenso, expressos em moeda corrente nacional, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, 
frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com o integral fornecimento do objeto da presente licitação;  
a) O preço ofertado deverá ser apresentado com precisão de duas casas 
decimais;  
5.3.3 Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da 
data de sua apresentação;  
5.3.4 O prazo de execução está estabelecido no ANEXO II – Termo de Referência; 
5.3.5 Declaração impressa na proposta de que objeto ofertado atende a todas 
especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital;  
5.3.6 Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam 
todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta 
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incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, 
seguro, frete e lucro, referentes ao objeto licitado.  
5.4 Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas neste Edital.  
5.5 É vedada apresentação de proposta parcial, devendo a licitante contemplar 
todos os itens especificados. 
 
 
6 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
6.1 O julgamento da Habilitação se processará após a fase de lances e negociação. 
Para a habilitação, todos os licitantes, deverão apresentar a DOCUMENTAÇÃO 
COMPLETA a seguir relacionada: 
6.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual 
(ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;  
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedade empresária;  
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício;  
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir.  
6.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, 
relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da 
União;  
c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou do 
domicílio do licitante; 
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do 
domicílio do licitante;  
e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS);  
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa.  
6.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  
a.1) Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante 
apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano 
de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.  
6.1.4 OUTRAS COMPROVAÇÕES  
a) Declaração subscritas por representante legal do licitante, conforme Anexo VI 
deste Edital 
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b) Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem 
usufruir o direito de preferência e/ou o benefício da habilitação com irregularidade 
fiscal e trabalhista, conforme Anexo V. 
6.15 Após a habilitação não caberá desistência da proposta pela licitante, salvo por 
motivo justo decorrido de fato superveniente, e aceito pela Pregoeira e Equipe de 
Apoio. 
6.16 Após a fase da habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a licitante por 
ele atingido deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei. 
 
 
6.2 DISPOSIÇÕES GERAIS DOS DOCUMENTOS 
6.2.1 Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que 
acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos 
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;  
6.2.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
6.2.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 
esta Autarquia aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  
6.2.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz;  
a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 
participante desta licitação, execute o objeto licitado, deverá apresentar toda 
documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos. 
6.2.5 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante;  
6.2.6 O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar qualquer documento 
apresentado, através de consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores, 
quando for o caso, para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio 
eletrônico. 
6.2.7 A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pelo 
Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, demonstrando o Registro Cadastral 
da licitante, cujo objeto social seja compatível ao licitado, e dentro de seu prazo de 
validade, dispensará da apresentação da documentação referente aos itens 6.1.2 e 
6.1.3, permanecendo a necessidade de apresentação dos demais documentos. 
6.2.8  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
6.2.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 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. 
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6.2.10 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
 
7 PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1 No horário e no local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, 
iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar 
deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 
3. 
7.2 Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro ou à 
Equipe de Apoio os envelopes nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a 
Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação. 
7.3 O julgamento será feito pelo critério de menor preço por item, observadas as 
especificações e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
7.3.1 Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso e as 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
7.4 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
7.4.1 Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste 
Edital; 
7.4.2 Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em propostas 
ofertadas pelos demais licitantes; 
7.4.3 Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
7.5 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 
7.6 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
7.6.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àquela; 
7.6.2 Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, 
independentemente do número de licitantes; 
7.6.3 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e, os demais, em ordem decrescente de valor;  
7.6.4 O valor de redução entre lances poderá ser definidos na própria sessão, 
mediante acordo entre o Pregoeiro/equipe de apoio e licitantes, amparados na 
razoabilidade, levando-se em consideração a grandeza do preço unitário e o tempo de 
duração da sessão, preservando-se a dinâmica do processo.  
7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
7.8 Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço 
ofertado. 
7.9 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades legais cabíveis. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm#art81
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7.10 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
7.11 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
7.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério 
do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias 
estipuladas neste Edital; 
7.13 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de 
processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 
apresentação de documentos novos. 
7.14 A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
7.15 A Autarquia não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo possível a verificação, o licitante será inabilitado. 
7.16 Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor. 
7.17 Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem 
de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de 
uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será 
declarada vencedora. 
7.18 Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
apoio. 
7.19 O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 
apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
 
8 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ESCLARECIMENTOS, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
8.1 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes. 
8.2 Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e 
protocolada na Autarquia; 
8.2.1 Admite-se impugnação por intermédio de “e-mail” ficando a validade do 
procedimento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas; 
8.2.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
8.3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições 
estabelecidas. 
8.4 Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
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motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que começará a 
correr a partir do dia em que houver expediente na Autarquia para a apresentação das 
razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
8.4.1 Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado à autoridade competente; 
8.4.2 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
8.4.3 Os recursos devem ser protocolados na sede da Autarquia, junto a Divisão de 
Protocolo e Arquivo, sito a Rua Orozimbo Maia, nº 1054, Vila Sonia, Valinhos/SP, CEP 
13274-000, no horário das 09 às 16h; 
8.5. Admitem-se recursos por intermédio de e-mail (compras@daev.org.br), ficando a 
validade do procedimento condicionada à protocolização do original no PROTOCOLO 
da sede da Autarquia no prazo de 48 horas de seu envio, 
8.6 Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse 
público, adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento licitatório.  
8.7 A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação. 
8.8 O prazo para pedidos de esclarecimentos a este Edital se estende até o 
segundo dia útil que anteceder a data fixada para a realização da sessão pública, 
devendo fazer por escrito através de e-mail ou petição junto ao DAEV, no endereço 
indicado no preâmbulo. 
 
 
9 CONTRATAÇÃO 
9.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 
de termo de contrato cuja minuta integra este Edital, a ser assinado pela 
Adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, 
podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério desta Autarquia, sob pena 
de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.  
9.2 Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à 
regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos, esta 
Autarquia verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando 
nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;  
a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a 
situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com 
prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar. 
9.3 A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 
habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação, apresentando documentação 
revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 
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9.4 O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas 
mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 
65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
10 EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
As condições de execução e recebimento estão dispostas no Anexo II – Termo de 
Referência e no Anexo VIII - Minuta de Contrato. 
 
 
11 FORMA DE PAGAMENTO 
As condições de pagamento estão dispostas no Anexo II – Termo de Referência e no 
Anexo VIII - Minuta de Contrato. 
 
 
12 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
12.1 Ficará impedida de licitar e contratar com esta Autarquia, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.  
12.2 A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com 
as multas previstas na Resolução nº 410 de 29 de julho de 1997, Anexo VII deste 
Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 
12.3 Aplicam-se subsidiariamente, as normas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993: 
a) Advertência; 
b) Multa, na forma prevista na Resolução nº 410 de 29 de julho de 1997; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
 
13 DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
13.2 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.  
13.3 O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos 
à publicação, serão divulgados na Imprensa Oficial do Município e no sítio eletrônico 
www.daev.org.br. 
13.4 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
13.5 Integram o presente Edital:  
Anexo I – Recibo de Retirada de Edital pela Internet 
Anexo II – Termo de Referência;  
Anexo III – Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Habilitação; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VI – Modelo de Declarações;  
Anexo VII - Resolução nº 410/97-DAEV. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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Anexo VIII – Minuta de Contrato 
13.6 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Valinhos/SP. 
 
Valinhos, 04 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENGº. WALTER GASI 
PRESIDENTE 

DAEV 
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ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

(enviar pelo e-mail: compras@daev.org.br) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL n° 03/2022 

PROCESSO DE COMPRAS nº 1315/2022 

 

Denominação: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: 

Estado: 

Telefone: 

Fax: 

 

 

Obtivemos, através do acesso à página https://www.daev.org.br/licitacoes, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

 

Local: ________, ___ de ____________ de 2022. 

 

Nome: __________________________________ 

 

 

Senhor Licitante, 

 

 

Visando à comunicação futura entre esta Autarquia e sua empresa, solicitamos a 

Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Setor de 

Compras - e-mail: compras@daev.org.br. 

A não remessa do recibo exime a Autarquia da comunicação, por e-mail, de eventuais 

esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou 

esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 
 

 
 
 
 

mailto:compras@daev.org.br
mailto:compras@daev.org.br
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ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ITEM 01 - LIGAÇÕES DE ESGOTOS 
 
 
1 – OBJETIVO: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES À REDE COLETORA DE ESGOTOS E 
SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM DIVERSOS LOCAIS DENTRO 
DO MUNICÍPIO CONFORME AS NECESSIDADES DO D.A.E.V. 
 
JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO SOLICITADA É PARA ATENDIMENTO DE 
NOVOS PEDIDOS DE LIGAÇÃO À REDE COLETORA DE ESGOTOS E 
SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES DE ESGOTOS EXISTENTES. 
 
2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES À REDE COLETORA DE ESGOTOS E SUBSTITUIÇÃO 
DE LIGAÇÕES DE ESGOTOS: 
 
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS E 
PADRÕES EXIGIDOS PELO D.A.E.V. NO CONTRATO (ACOMPANHA DESENHO 
EM ANEXO). 
 
AS CATEGORIAS DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS SE ENQUADRAM EM (VALORES 
APROXIMADOS): 

A) LIGAÇÃO DE ESGOTO COM REDE NO PASSEIO: 35% (TRINTA E CINCO 
POR CENTO); 

B) LIGAÇÃO DE ESGOTO COM REDE EM FAIXA DE VIELA SANITÁRIA: 20% 
(VINTE POR CENTO); 

C) LIGAÇÃO DE ESGOTO COM REDE NO TERÇO FAVORÁVEL DA RUA: 20% 
(VINTE POR CENTO); 

D) LIGAÇÃO DE ESGOTO COM REDE NO TERÇO CONTRÁRIO DA RUA: 20% 
(VINTE POR CENTO); 

E) LIGAÇÃO DE ESGOTO COM TIRADA EXISTENTE NO PASSEIO: 5% (CINCO 
POR CENTO); 

OBSERVAÇÃO: OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM REDE NO 
PASSEIO E TIRADAS EXISTENTE NO PASSEIO, DEVERÃO SER EXECUTADOS 
MANUALMENTE EM CASOS EM QUE OCORRAM OBSTÁCULOS IMPEDINDO O 
USO DE RETRO-ESCAVADEIRA, TAIS COMO: ÁRVORES, POSTES DE 
ENERGIA, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, 
TELEFONIA, GÁS, DANOS EM CALÇADAS E OUTROS. PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS COM REDE NO TERÇO FAVORÁVEL E CONTRÁRIO DA RUA A 
EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROMOVER O CORTE DA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO. 
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3 – PROPOSTA: 
 
A PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA DE CUSTO UNITÁRIO POR 
SERVIÇO A SER EXECUTADO COM ESTIMATIVA MENSAL DE 50 (CINQUENTA) 
LIGAÇÕES OU SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES DE ESGOTOS, CONFORME 
TABELA ABAIXO: 
 

LIGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 
LIGAÇÃO DE ESGOTO 

ESTIMATIVA MENSAL 

QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL/MÊS 

50 R$ R$ 

 
A QUANTIDADE DE SERVIÇOS APRESENTADOS NO ITEM ACIMA FOI ESTIMADA, 
SENDO ASSIM O DAEV NÃO SE OBRIGA A UTILIZAR A QUANTIDADE TOTAL. 
 
4 – VIGÊNCIA: 
 
O CONTRATO TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO E EMISSÃO DA RESPECTIVA ORDEM DE 
SERVIÇO, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DO D.A.E.V. 

 
5 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 
A) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR A INTERLIGAÇÃO DO 

RAMAL INTERNO DO IMÓVEL AO POÇO DE INSPEÇÃO, A CRITÉRIO DO 
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, OBSERVANDO A EXTENSÃO MÁXIMA DE 01 
(UM) METRO DO PONTO DEIXADO PELO PROPRIETÁRIO AO SOLICITAR A 
LIGAÇÃO DE ESGOTO; 

B) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROMOVER A ABERTURA E 
COMPACTAÇÃO DA VALA, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DO 
LOCAL APÓS O SERVIÇO EXECUTADO; 

C) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROMOVER A SINALIZAÇÃO DA 
ÁREA ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO; 

D) OS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO 
ESTAR EQUIPADOS COM PLACAS, CONES E FITAS PARA SINALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO QUANDO NECESSÁRIO; 

E) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODO O MATERIAL, 
PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NECESSÁRIA 
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

F) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FERRAMENTAS, 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (E.P.I.), TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 
AOS SEUS FUNCIONÁRIOS; 

G) OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA DEVERÃO ESTAR 
DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS DURANTE A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS 
Autarquia Municipal 

 Página 15 

H) A EMPRESA CONTRATATA DEVERÁ IDENTIFICAR A ÁREA ONDE SERÃO 
EXECUTADOS OS SERVIÇOS, COM INFORMAÇÕES DE QUE A MESMA 
ESTÁ A SERVIÇO DO D.A.E.V.; 

I) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR PELO 
DESTINO DE RESTOS DE MATERIAIS E ENTULHOS RETIRADOS DO 
LOCAL ONDE FOI EXECUTADO O SERVIÇO; 

J) ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS SERÃO POR CONTA DA 
EMPRESA CONTRATADA; 

K) O RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ORIENTAR E 
FISCALIZAR QUANTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, SE 
RESPONSABILIZANDO POR EVENTUAIS ACIDENTES COM SEUS 
FUNCIONÁRIOS; 

L) QUALQUER DANO CAUSADO A TERCEIROS SERÁ DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA; 

M) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ RETIRAR DIARIAMENTE (DIAS ÚTEIS) 
AS ORDENS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, JUNTO À 
PROGRAMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO D.A.E.V., E 
DEVOLVE-LAS EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA 
RETIRADA DAS MESMAS; 

N) A ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DETERMINADA PELA 
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS DO D.A.E.V. 

6 – GARANTIA: 
 
TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS DEVERÃO TER GARANTIA DE 06 (SEIS 
MESES); 
 
CONSTATADO IRREGULARIDADE NA VISTORIA O D.A.E.V. PODERÁ NÃO 
EFETUAR O PAGAMENTO DO SERVIÇO EXECUTADO ATÉ QUE A EMPRESA 
CONTRATADA PROVIDENCIE A REGULARIZAÇÃO DA MESMA. 
 
7 – PAGAMENTO: 
 
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO MENSALMENTE POR QUANTIDADE DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS, PARA PAGAMENTO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS 
EMISSÃO DA NOTA FISCAL E VISTORIA EFETUADA PELO D.A.E.V. 
 
   D.M.S.E., AOS 26 DE MAIO DE 2.022. 
 
 
 
 

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES 
DIRETOR DA D.M.S.E. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ITEM 02 - LIGAÇÕES DE ÁGUA 
 
 

1 – OBJETIVO: 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES À REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E 
SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA EM DIVERSOS LOCAIS DENTRO DO 
MUNICÍPIO CONFORME AS NECESSIDADES DO D.A.E.V. 
 
JUSTIFICATIVA: A CONTRATAÇÃO SOLICITADA É PARA ATENDIMENTO DE 
NOVOS PEDIDOS DE LIGAÇÃO À REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E 
SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA EXISTENTES. 
 
2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES À REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO 
DE LIGAÇÕES DE ÁGUA: 
 
A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS E 
PADRÕES EXIGIDOS PELO D.A.E.V. NO CONTRATO (ACOMPANHA DESENHO 
EM ANEXO). 
 
AS CATEGORIAS DAS LIGAÇÕES DE ÁGUA SE ENQUADRAM EM (VALORES 
APROXIMADOS): 
 

A) LIGAÇÃO DE ÁGUA COM REDE NO PASSEIO: 50% (CINQUENTA POR 
CENTO); 

B) LIGAÇÃO DE ÁGUA COM REDE NO TERÇO FAVORÁVEL DA RUA: 20% 
(VINTE POR CENTO); 

C) LIGAÇÃO DE ÁGUA COM REDE NO TERÇO CONTRÁRIO DA RUA: 20% 
(VINTE POR CENTO); 

D) LIGAÇÃO DE ÁGUA COM TIRADA EXISTENTE NO PASSEIO: 10% (DEZ POR 
CENTO); 

OBSERVAÇÃO: OS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM REDE NO 
PASSEIO E TIRADAS EXISTENTE NO PASSEIO, DEVERÃO SER EXECUTADOS 
MANUALMENTE EM CASOS EM QUE OCORRAM OBSTÁCULOS IMPEDINDO O 
USO DE RETRO-ESCAVADEIRA, TAIS COMO: ÁRVORES, POSTES DE 
ENERGIA, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, 
TELEFONIA, GÁS, DANOS EM CALÇADAS E OUTROS. PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS COM REDE NO TERÇO FAVORÁVEL E CONTRÁRIO DA RUA A 
EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROMOVER O CORTE DA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM EQUIPAMENTO PRÓPRIO. 

 
3 – PROPOSTA: 
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A PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR PROPOSTA DE CUSTO UNITÁRIO POR 
SERVIÇO A SER EXECUTADO COM ESTIMATIVA MENSAL DE 117 (CENTO E 
DEZESSETE) LIGAÇÕES OU SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA, 
CONFORME TABELA ABAIXO: 
 

LIGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 
LIGAÇÃO DE ÁGUA 

ESTIMATIVA MENSAL 

QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL/MÊS 

117 R$ R$ 

 
A QUANTIDADE DE SERVIÇOS APRESENTADOS NO ITEM ACIMA FOI ESTIMADA, 
SENDO ASSIM O DAEV NÃO SE OBRIGA A UTILIZAR A QUANTIDADE TOTAL. 
 
4 – VIGÊNCIA: 
 
O CONTRATO TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO E EMISSÃO DA RESPECTIVA ORDEM DE 
SERVIÇO, PODENDO SER PRORROGADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
DO D.A.E.V. 

 
5 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 

O) OS MATERIAIS E PEÇAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS SERÃO FORNECIDOS PELO D.A.E.V.; 

P) OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER 
RETIRADOS E CONFERIDOS PELA CONTRATADA JUNTO COM A 
RELAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO QUE O D.A.E.V. NÃO ACEITARÁ 
RECLAMAÇÕES POSTERIORES; 

Q) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROMOVER A ABERTURA E 
COMPACTAÇÃO DA VALA, REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DO 
LOCAL APÓS O SERVIÇO EXECUTADO; 

R) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROMOVER A SINALIZAÇÃO DA 
ÁREA ONDE SERÁ EXECUTADO O SERVIÇO; 

S) OS VEÍCULOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO 
ESTAR EQUIPADOS COM PLACAS, CONES E FITAS PARA SINALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO QUANDO NECESSÁRIO; 

T) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TODOS OS 
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NECESSÁRIA PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

U) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FERRAMENTAS, 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (E.P.I.), TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 
AOS SEUS FUNCIONÁRIOS; 

V) OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA DEVERÃO ESTAR 
DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS DURANTE A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 

W) A EMPRESA CONTRATATA DEVERÁ IDENTIFICAR A ÁREA ONDE SERÃO 
EXECUTADOS OS SERVIÇOS, COM INFORMAÇÕES DE QUE A MESMA 
ESTÁ A SERVIÇO DO D.A.E.V.; 
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X) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ SE RESPONSABILIZAR PELO 
DESTINO DE RESTOS DE MATERIAIS E ENTULHOS RETIRADOS DO 
LOCAL ONDE FOI EXECUTADO O SERVIÇO; 

Y) ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS SERÃO POR CONTA DA 
EMPRESA CONTRATADA; 

Z) O RESPONSÁVEL PELA EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ORIENTAR E 
FISCALIZAR QUANTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA, SE 
RESPONSABILIZANDO POR EVENTUAIS ACIDENTES COM SEUS 
FUNCIONÁRIOS; 

AA) QUALQUER DANO CAUSADO A TERCEIROS SERÁ DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA; 

BB) A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ RETIRAR DIARIAMENTE (DIAS 
ÚTEIS) AS ORDENS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, JUNTO À 
PROGRAMAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO D.A.E.V., E 
DEVOLVE-LAS EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA 
RETIRADA DAS MESMAS; 

CC) A ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DETERMINADA 
PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUAS DO D.A.E.V. 

 
6 – GARANTIA: 
 
TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS DEVERÃO TER GARANTIA DE 06 (SEIS 
MESES); 
 
CONSTATADO IRREGULARIDADE NA VISTORIA O D.A.E.V. PODERÁ NÃO 
EFETUAR O PAGAMENTO DO SERVIÇO EXECUTADO ATÉ QUE A EMPRESA 
CONTRATADA PROVIDENCIE A REGULARIZAÇÃO DA MESMA. 
 
7 – PAGAMENTO: 
 
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO MENSALMENTE POR QUANTIDADE DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS, PARA PAGAMENTO EM 15 (QUINZE) DIAS APÓS 
EMISSÃO DA NOTA FISCAL E VISTORIA EFETUADA PELO D.A.E.V. 
 
   D.M.S.A., AOS 05 DE MAIO DE 2.022. 
 
 
 
 

GERALDO JOSÉ TEIXEIRA DAS NEVES 
DIRETOR DA D.M.S.A. 
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ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL 
 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: WhatsApp: 

CNPJ: Insc. Estadual: 

e-mail: Site: 

 
A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que 
inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame. 
 

Lote 01 
 
Item Quant. Descrição R$ Unit. R$ Total 

1.  600 Ligação de esgoto conforme especificado em 
Edital; 

  

VALOR TOTAL R$  

 
Valor total por extenso:  __________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

 
Lote 02 
 
Item Quant. Descrição R$ Unit. R$ Total 

1.  1404 Ligação de água conforme especificado em 
Edital 

  

VALOR TOTAL R$  

 
Valor total por extenso:  __________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

 
 

Prazo de vigência: 12 meses contados da data de assinatura do contrato. 
 
Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir 
da data de apresentação da proposta. 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as 
especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo II do edital.  
 
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e 
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: 
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.  

 
Aos, ____ de ________________ de 2022. 
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_______________________________________ 

Assinatura do representante 
Nome do representante: ___________________ 

RG e CPF do representante: _____________________ 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
Eu ______________________(nome completo), RG nº _______, representante legal 

da ______________________________________(denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº ___________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa 

cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 03/2022, processo de compras nº 

1315/2022, realizado pelo DAEV, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua 

participação neste certame. 

 
 

Aos, ____ de ________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal:________________________________ 
RG e CPF do representante: ________________ 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa _________________________________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos 

impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, cujos 

termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal e 

regularidade trabalhista nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei 

complementar, alterada pela Lei Complementar nº 155/2016, no procedimento 

licitatório do Pregão Presencial nº 03/2022, processo de compras nº 1315/2022, 

realizado pelo DAEV. 

 
 

Aos, ____ de ________________ de 2022. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal:________________________________ 
RG e CPF do representante: ________________ 
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ANEXO VI - MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES 
(FASE HABILITAÇÃO) 

 
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 

__________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do 

Pregão Presencial nº 03/2022, processo de compras nº 1315/2022, do DAEV, 

DECLARO sob as penas da lei:  

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores 

alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal;  

b) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no 

momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do 

administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional 

responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento 

equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está 

sendo cumprido;  

c) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no 

momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de 

que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;  

Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem 

usufruir o direito de preferência e/ou o benefício da habilitação com 

irregularidade fiscal ou trabalhista:  

d) Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e 

seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, e pela Lei Complementar nº 155/2016, cujos termos 

conheço na íntegra.  

e) Que a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos no item 2.2do 

Edital acima mencionado. 

 
Aos, ____ de ________________ de 2022. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal:________________________________ 
RG e CPF do representante: ________________ 
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ANEXO VII - RESOLUÇÃO nº 410/97-DAEV 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 410, DE 29 DE JULHO DE 1997. 

“Dispõe sobre a instituição de parâmetros para a aplicação de multa 
e outras penalidades decorrentes de contratos licitatórios e dá 
outras providências”. 

Eng.º LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA, Presidente em Exercício do Departamento de 
Águas e Esgotos de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

Considerando o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis nºs 
8.883 de 08 de junho de 1994 e 9.032 de 28 de abril de 1995; 

RESOLVE: 

Artigo 1º – A aplicação de multa por infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº 
8.666/1993, atualizada pelas Leis nºs 8.883/1994 e 9.032/1995, no âmbito da Autarquia, 
obedecerá ao disposto nesta Resolução. 

Artigo 2º – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Departamento Administrativo da 
Autarquia, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
seguintes penalidades: 

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do 
disposto no § 1º, do artigo 86, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis 
nºs 8.883 de 08 de junho de 1994 e 9.032 de 28 de abril de 1995, sujeitará o contratado à 
multa de mora, não superior a 2% (dois por cento) do valor da obrigação, conforme estabelece 
a Lei 9.298, de 1º de agosto de 1996, calculada na seguinte proporção: 

I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (hum por cento); e, 

II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento).  

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas 
ao contratado, as seguintes penalidades: 

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 

II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

Artigo 5º - O material não aceito, deverá ser substituído dentro do prazo fixado pelo 
Departamento Administrativo da Autarquia, que não excederá a 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da intimação. 

Parágrafo Único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado, ensejará a 
aplicação de multa prevista no artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta 
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hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no “caput” 
deste artigo. 

Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviço ou entrega de 
material, somente será apreciado, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou 
instrumento equivalente. 

Artigo 7º - As multas referidas nesta Resolução, não impedem aplicação de outras sanções 
previstas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis nºs 8.883 de 08 de 
junho de 1994 e 9.032 de 28 de abril de 1995. 

Artigo 8º - As normas estabelecidas nesta Resolução, deverão constar nos procedimentos 
licitatórios de concorrência e tomada de preços e, quando for o caso, de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 

Artigo 9º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente a Resolução nº. 367, de 24 de setembro de 1993. 

Valinhos, 29 de julho de 1997. 

Eng.º. LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA 
Presidente em Exercício 

Dra. MÁRCIA MARIA GABETTA VACCARI 
Diretora do Departamento Jurídico 

Bel. JOÃO ARTUR CAMILHER CARVALHO 
Diretor do Departamento Administrativo 

 

Redigido e lavrado no Departamento Jurídico 
do DAEV, conforme elementos constantes do 
processo administrativo nº 911/93 - DAEV. 
Publique-se. 

Dra. MÁRCIA MARIA GABETTA VACCARI 
Diretora do Departamento Jurídico 

Publicada no expediente do DAEV, nesta 
data, mediante a fixação no local de 
costume. 

JUPIRA DO AMARAL ARANHA 
Chefe da Seção de Expediente e 

Protocolo” 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 
 
 

TTEERRMMOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  NNºº  __________//22002222--DDAAEEVV  

 

Processo de Compras nº 1315/2022 

Pregão Presencial nº ___/2022 

 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES 
À REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, E 
EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES À REDE 
COLETORA DE ESGOTOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE 
ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS E 
_________, NO VALOR TOTAL DE 
R$______ (_________). 

 
 
 
O DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS, Autarquia Municipal 
criada pela Lei Municipal nº 833, de 12 de agosto de 1970, inscrito no CNPJ sob nº 
44.635.233/0001-36, com sede na Rua Orozimbo Maia, nº 1054, Vila Sônia (ETA II), 
na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu 
Presidente, (nome, qualificação), doravante denominado DAEV; e, de outro lado, a 
empresa (nome, qualificação), neste ato representada por (nome, qualificação), 
doravante denominada CONTRATADA; tem entre si certo e avençado, em 
conformidade com os elementos e despachos constantes do processo de compras nº 
1315/2022, pregão presencial nº ___/2022, mediante as cláusulas e condições que 
mutuamente aceitam e se outorgam, a saber: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Este instrumento tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 
de execução de: Item 01 - Ligações à rede distribuidora de água, e substituição de 
ligações de água; Item 02 - e execução de ligações à rede coletora de esgotos, e 
substituição de ligações de esgotos, em conformidade com as especificações descritas 
no Anexo II – Termo de Referência, do Edital. 
§ 1º – Considera-se parte integrante do presente contrato os seguintes documentos:  

I. Proposta datada de __ de ________ de 2022, apresentada pela CONTRATADA; 
II. Edital de Pregão Presencial nº __/2022 e seus anexos; 
III. Ata da Sessão Pública. 

§ 2º – O regime de execução deste contrato é o de empreitada por menor preço por 
item. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL 
O presente contrato é regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 e posteriores alterações, 
Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, Resolução DAEV nº 410/1997, e 
demais normas aplicáveis à espécie. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS  
O valor do presente contrato é de R$ _____________ (________________). 
§ 1º – As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta 
de verba própria consignada no orçamento vigente, empenho nº _____, de ____ de 
_________ de 2022, classificação funcional programática nº ____________, natureza da 
despesa nº _________. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo 
Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993, mediante 
justificativa prévia e por escrito nos autos do processo de origem. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE  
O reajuste será calculado em conformidade com a legislação vigente, e de acordo com 
a seguinte fórmula: 

R = Po   
x 

[ ( 
IPCA - IBGE 
IPCA – 
IBGEo 

) -1 ] 

Na qual: 
R = parcela de reajuste; 
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no 
mês de aplicação do último reajuste; 
IPCA-IBGE / IPCA-IBGEo = variação do IPCA-IBGE - Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ocorrida entre o 
mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de 
aplicação do reajuste.  
Parágrafo Único – A atualização dos preços será processada a cada período 
completo de 12 (doze) meses, tendo como referência o mês de apresentação da 
proposta pela CONTRATADA. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO  
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 
todos os serviços, ao DAEV é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização do presente contrato. 
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Parágrafo Único – A gestão e fiscalização do objeto do presente contrato será 
realizada pelo servidor _____________, de acordo com o que determina o artigo 67 da 
Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
Além das obrigações descritas no respectivo edital da licitação, obriga-se a 
CONTRATADA a: 
7.1 Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, nos termos da 
legislação vigente.  
7.2 Comunicar à Fiscalização, sempre que necessário, as ocorrências verificadas no 
transcorrer da execução do presente contrato.  
7.3 Indicar preposto para tratar de assuntos de cunho administrativo.  
7.4 Prestar os esclarecimentos e as orientações que forem solicitadas pela 
Fiscalização.  
7.5 Manter, durante toda a execução deste Contrato, todas as condições que 
culminaram em sua contratação.  
7.6 A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá 
comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Fiscalização e, ainda, na hipótese de 
substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por 
escrito, à Fiscalização.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DO DAEV  
Obriga-se o DAEV a:  
8.1 Indicar, formalmente, a Fiscalização para acompanhamento da execução 
contratual.  
8.2 Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução 
do presente contrato, fixando prazo para a sua correção.  
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, E DO RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS 
Após a conferência, o Fiscal do contrato comunicará à CONTRATADA o valor 
aprovado, e autorizará a emissão da correspondente nota fiscal de serviço, a ser 
apresentada ao Fiscal em até 02 (dois) dias úteis contados da comunicação. Estando 
em boa ordem a documentação pertinente, o Fiscal atestará e encaminhará a Nota 
Fiscal a pagamento.  
§ 1º - Na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores e/ou quantidades, o Fiscal do 
contrato solicitará à CONTRATADA a correspondente retificação a ser realizada em 
até 02 (dois) dias úteis, objetivando a emissão da nota fiscal. 
§ 2°- As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA contra o DAEV, e 
apresentadas para o Fiscal acompanhadas da documentação elencada na cláusula do 
pagamento. 
§ 3º - Quando da emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá destacar o valor das 
retenções, a título de “retenção para o ISS” e de "retenção para a seguridade social", 
separadamente.  
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§ 4º - O DAEV poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos 
determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal 
apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 
§ 5º - Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica - NFS-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica 
exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO  
Após a emissão da nota fiscal, nos termos da cláusula nona, o pagamento será 
realizado mediante boleto ou transferência bancária em conta corrente em nome da 
CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, desde que a correspondente nota 
fiscal venha acompanhada dos seguintes documentos: 

a) certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, 
relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da 
União; 
b) certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, da sede ou do 
domicílio da contratada;  
c) certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do 
domicílio da contratada; 
d) certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); e 
e) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos 
Trabalhistas com Efeitos de Negativa. 

§ 1º - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador 
judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável 
pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.  
§ 2º -  No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, 
junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de 
que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  
§ 3º - A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas anteriores 
assegura ao DAEV o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos 
seguintes.  
§ 4º - Nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.212, de 24.07.91, alterado pela Lei nº 9.711, 
de 20.11.98 e Instrução Normativa MPS/RFB nº 971, de 13.11.09, o DAEV reterá 11% 
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal/fatura, obrigando-se a recolher em nome 
da CONTRATADA, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 
emissão da nota fiscal ou o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente 
bancário nesse dia.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 
A CONTRATADA dará garantia de todos os serviços e materiais eventualmente 
aplicados, comprometendo-se a refazer e corrigir as imperfeições técnicas apuradas, 
até o prazo de 06 (seis) meses após o recebimento e aceite do objeto pelo DAEV. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
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A CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, constantes da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, bem como da Resolução nº 410/1997-DAEV e 
demais normas pertinentes às sanções, a saber: 
I. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para o DAEV; 
II. multa, nos termos dispostos na Resolução DAEV nº 410/1997; 
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Pública municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir os 
prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do inciso III. 
V. advertência por escrito. 
VI. multa de 1% (um por cento) quando o atraso não exceder a 30 (trinta) dias. 
VII. multa de 2% (dois por cento) quando o atraso exceder 30 (trinta) dias. 
VIII. multa por inexecução parcial ou total do contrato: 10% (dez por cento) do valor do 
contrato. 
IX. multa por inexecução total do contrato correspondente à diferença de preço 
decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
§ 1º - As sanções são autônomas e não impedem que o DAEV rescinda 
unilateralmente o contrato e, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplique as 
demais sanções eventualmente cabíveis. 
§ 2º - As sanções aplicadas pelo DAEV devem ser registradas em todos e quaisquer 
Cadastros e Sistemas competentes. 
§ 3º - O DAEV poderá descontar dos pagamentos e/ou da garantia contratual os 
valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas à 
CONTRATADA pelo descumprimento das obrigações por ela assumidas. 
§ 4º - A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou 
pela inadimplência.  
§ 5º - A aplicação das penalidades não impede o DAEV de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.  
§ 6º - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data 
de recebimento da cobrança pela CONTRATADA. A critério do DAEV e em sendo 
possível, o valor será descontado das faturas que a CONTRATADA tenha a receber do 
DAEV. Não havendo pagamento a ser feito à CONTRATADA, e restando o pagamento 
da multa em mora, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a 
CONTRATADA a processo executivo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
O não cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATA no presente ajuste 
ou a ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
autorizam, desde já, o DAEV a rescindir unilateralmente este contrato, 
independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos 
artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.  
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§ 1º - Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/1993 
e na Resolução DAEV nº 410/1997, que a CONTRATADA declara conhecer integral-
mente, a saber: 

I. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para o DAEV; 
II. multa, nos termos dispostos na Resolução DAEV nº 410/1997; 
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública federal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
contratada ressarcir os prejuízos causados e após decorrido o prazo da sanção do 
inciso III. 

§ 2º - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais.  
§ 3º - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação 
extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão 
deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos ou situações não explícitas nas cláusulas deste instrumento serão 
decididos pelo DAEV, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores, princípios jurídicos aplicáveis e demais normas, 
regulamentos e legislações pertinentes, independentemente de transcrições. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  
Elegem as partes o Foro da Comarca de Valinhos, Estado de São Paulo, ficando a 
critério exclusivo do DAEV a opção de eleição do Foro da sede da CONTRATADA, se 
assim vier a interessar, para dirimir as questões porventura existentes e decorrentes 
do presente instrumento contratual, desistindo de outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes já qualificadas no 
preâmbulo o presente TERMO DE CONTRATO Nº ___/2022-DAEV, redigido em __ 
(____) laudas e firmado em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, permanecendo a 
primeira via em poder do Departamento Jurídico, a segunda via juntada no processo de 
compras de origem, a terceira via em poder da Divisão de Contabilidade e Orçamento e 
a quarta via entregue à CONTRATADA. Eu, _________________________, (nome, 
cargo) digitei e lavrei o presente Termo, conforme elementos e documentos constantes 
do processo de compras nº 1315/2022-DAEV. Eu, ______________________, 
(nome), Diretor do Departamento Jurídico, conferi e ratifico. 
 
Valinhos, ___ de _______________ de 2022. 
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Pelo DAEV: 
 
 
 
Pela CONTRATADA: 
 

 


