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PREGÃO PRESENCIAL N. 15/2021 

PROCESSO N. 1035/2021 
 

 
1. PREÂMBULO 
1.1 - Pelo presente processo, a SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de 
Rio Pardo torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, a ser regida pela Lei Federal nº. 10.520/02, pela Lei Municipal nº. 
2670/03, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 3.596/06, pelo Decreto Municipal nº. 
3.825/09, pela Lei Complementar nº. 123/06, e pelas demais disposições contidas neste 
edital, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93. 
1.2 – Integram este edital os seguintes anexos: 
I – Termo de referência; 
II – Modelo de proposta; 
III – Planilha sem valores para o orçamento dos serviços, a ser preenchida pela 
Proponente; 

III-A - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 1 do Anexo 
III; 

III-B - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 2 do Anexo 
III; 

III-C - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 3 do Anexo 
III; 

III-D - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 4 do Anexo 
III; 

III-E - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 5 do Anexo 
III; 

III-F - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 6 do Anexo 
III; 

III-G - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 7 do Anexo 
III; 

III-H - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 8 do Anexo 
III; 

III-I - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 9 do Anexo 
III; 

III-J - Modelo (exemplo) da composição do valor ofertado para o item 10 do Anexo 
III; 
IV – Modelo (exemplo) da composição dos encargos sociais para os Anexos IIIA-, III-B, 
III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J 
V - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
VI – modelo de declaração para os fins do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da 
Constituição da República de 1988;  
VII – modelo de declaração de não impedimento por parte do licitante, de participar da 
licitação ou de contratar com a Administração Pública; 
VIII – modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP; 
IX – modelo de declaração relativa à Constituição Estadual de São Paulo, artigo 117. 
X – minuta do contrato. 
XI – Decreto Municipal n° 3.950, de 21 de março de 2011, Portaria 16.156, de 16 de 
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outubro de 2020 e 16.478, de 04 de março de 2021. 
XII – Lei Municipal n. 4.719/2016. 
XIII – Planta do Perímetro Urbano. 
 
2. DO OBJETO 
2.1 – A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação dos seguintes serviços: leitura de hidrômetros com emissão e entrega 
simultânea de faturas de água e/ou água e esgoto; verificação de divergências cadastrais 
e outros correlatos no momento da leitura; corte no fornecimento; restabelecimento do 
fornecimento; EM TODOS OS LOCAIS SERVIDOS PELA REDE DE ABASTACIMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO, incluindo para tanto o 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, softwares e local 
para a atividade. As atividades simultâneas deverão ser “in loco” realizadas 
pela licitante por ocasião da medição ou atividade fiscalizatória própria, 
conforme especificações técnicas constantes no anexo I (Termo de Referência). 
 
2.2 - DA VISITA TÉCNICA 
2.2.1 – Os licitantes poderão realizar visita técnica para tomar conhecimento das 
condições de execução dos serviços, bem como demais esclarecimentos necessários à 
formulação da proposta e à futura execução do objeto, através de pessoa designada em 
credencial assinada pelo representante legal da Proponente, conferindo-lhe poderes para 
tal fim.  
2.2.2 – As visitas deverão ser agendadas junto à SAERP, pelo telefone 19-36827834, falar 
com Henrique, Paulo ou Pedro, das 7h às 12h e das 13h às 16h. As visitas poderão ser 
realizadas até 01 (um) dias de antecedência da sessão de realização do processo 
licitatório, sempre em dias e horários normais de expediente da SAERP. 
2.2.3- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não 
serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
2.2.4- Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica não serão aceitas 
reclamações posteriores acerca do objeto. 
 
3. DA ENTREGA DE ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS E DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO. 
3.1 - Os envelopes contendo as propostas e os documentos para habilitação deverão ser 
entregues pelos proponentes no endereço, data e horário abaixo: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA. 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 02, CENTRO – SÃO JOSÉ DO RIO PARDO / SP 
06 de dezembro de 2021 às 9h. 
 
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
10 - 08.01.01.17.512.0080.2126.33903900.04110000 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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5.1 – Poderá participar do certame a pessoa jurídica que atenda às exigências deste edital 
e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta licitação. 
5.2 - Não será permitida a participação de empresas: 
5.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País; 
5.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
5.2.3 - 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; 
5.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 
5.2.5 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 
5.2.6 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 
 
6 - DO CREDENCIAMENTO 
6.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que 
se segue: 
6.1.1- Quanto aos representantes: 
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), 
instrumento constitutivo da empresa 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 da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa 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. 
6.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 
a) 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 III e V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 
(Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
b) Declaração da inexistência de qualquer fato impeditivo à participação conforme 
estabelecido no Anexo V deste Edital; (fora dos envelopes I e II) (Habilitação). 
6.1.3 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
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a) 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 VIII deste Edital, apresentar ainda, certidão simplificada 
emitida pelo site https://www.jucesponline.sp.gov.br/ FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) 
nº 2 (Habilitação). 
6.2 - Os documentos para credenciamento NÃO deverão ser entregues dentro 
dos envelopes. 
 
7 - DOS ENVELOPES 
7.1 - Para participar da presente licitação, o licitante deverá apresentar, sob pena de 
inabilitação, 02 envelopes, fechados, contendo em suas partes externas o seguinte: 
 
 
ENVELOPE Nº 01  
SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo  
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 15/2021 
LICITANTE: (razão social da empresa) 
PROPOSTA 
 
ENVELOPE Nº 02 
SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo  
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 15/2021 
LICITANTE: (razão social da empresa) 
HABILITAÇÃO 
 
7.2 - O envelope nº 01 (ENVELOPE-PROPOSTA) deverá conter em seu interior, a 
proposta de preços, preferencialmente, redigida com base no modelo de proposta, 
ANEXO II deste edital, devendo obrigatoriamente, constar: 
a) nome, endereço e CNPJ do proponente; 
b) número do processo e do pregão; 
c) valores conforme especificado abaixo, no subitem 7.2.1; 
d) informação de que o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável; 
e) informação de que o prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) 
dias; 
f) assinatura do representante legal do proponente. 
g) indicação de marca, modelo, procedência e outros fatores que identifiquem os produtos 
cotados, conforme as especificações do Termo de Referência (Anexo I); 
7.2.1 - A proposta deverá ser datilografada/digitada ou impressa por qualquer 
processo mecânico, redigida em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou 
entrelinhas, contendo uma única proposta com preço unitário e total por item 
em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, conforme o anexo 
II deste edital, em envelope fechado, com assinatura do responsável legal da 
proponente. Em caso de divergência entre o valor unitário e os totais, será 
considerado o primeiro. 
7.3 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e 
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver 
sujeito.  
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7.4 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 
caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
titulo, devendo os serviços serem fornecidos sem ônus adicionais. 
7.5 - Serão aceitas propostas escritas enviadas pelo correio ou entregues por portador 
sem poderes para praticar atos durante a sessão. O portador da proposta não poderá 
ofertar lances ou praticar qualquer ato referente ao certame em favor da proponente 
durante a sessão. 
7.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 
exigências do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
7.7 – Não serão aceitos preços cujos valores unitários seja, iguais a 0 (zero) inexeqüíveis 
ou excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores ao praticado no 
mercado; 
7.8 – As empresas licitantes deverão apresentar Planilhas para Orçamento de Serviços 
(Anexo III), devidamente preenchidas, no que couber, e impressas. 
7.9 – Deverá ser apresentada a composição do valor ofertado bem como da taxa de 
encargos sociais, PARA CADA UM DOS ITENS DA PLANILHA DE ORÇAMENTO (ANEXO III), 
conforme modelo (exemplo) constante dos Anexos III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-
G, III-H, III-I, III-J. Os custos referentes à inspeção, supervisão e mão de obra 
operacional deverão estar diluídos nessas planilhas. 
 
NOTA: OS MODELOS DAS PLANILHAS DOS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, 
III-G, III-H, III-I, III-J e IV NÃO TÊM CARÁTER IMPOSITIVO, SERVINDO APENAS COMO 
EXEMPLO. CADA PROPONENTE PODERÁ ELABORAR SUAS PLANILHAS DA FORMA COMO 
MELHOR LHE CONVIER, DESDE QUE OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DOS ITENS 7.11 E 
7.12. 
7.10 - No preço proposto pela Proponente deverão estar inclusos todos os custos com 
salários, férias ou licença, transporte de pessoal e materiais, veículos, uniformes, 
equipamentos, ferramentas, PLANO DE CONTINGÊNCIA e todos os benefícios decorrentes 
do acordo coletivo da categoria, bem como quaisquer outras despesas, encargos e 
incidências, diretos ou indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre a 
prestação dos serviços. 
7.11- A Contratada deverá apresentar Plano de Contingência, que vise a continuidade 
dos serviços contratados nos casos de greve de funcionários ou quaisquer problemas 
operacionais dela ou de terceiros, que porventura venham a comprometer os serviços, 
ficando sujeito à aprovação prévia da SAERP após assinatura do contrato e antes da 
emissão da Ordem de Serviços. O Plano de Contingência aprovado pelo Gestor deverá 
obrigatoriamente ser cumprido, caso haja necessidade. 
7.11 A)- Para tal deverão ser descritas as ações para os casos mínimos de:  
impossibilidade de extrair leitura, emitir e entregar as contas da tarefa recebida; 
prevenção e correção de vírus; perda do ambiente operacional; falha ou quebra de 
equipamentos (coletores de dados portáteis, impressoras e Microcomputadores); perda de 
arquivos de dados e programas; local alternativo; greve de funcionários; interferência ou 
interrupção da linha privativa; falha ou quebra de equipamentos automotores. 
7.11 B)- O descritivo das ações deverá conter, no mínimo:  operacionalização das ações 
corretivas; forma de mobilização de pessoal; forma de mobilização de veículos ou 



SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo 
Avenida Deputado Eduardo Vicente Nasser nº 1.125 – Centro, São José do Rio Pardo-SP. 

Autarquia Municipal – Lei Municipal nº 3666/2010 – 4210/2014 
 

 

equipamentos; especialidade e procedência da mão de obra utilizada; tipos de transportes 
e equipamentos utilizados e sua procedência; jornada de trabalho e dimensionamento da 
equipe utilizada; digitação das leituras apuradas com caderno de leitura, caso seja 
necessário. 
7.12- O plano de Contingência deverá ser apresentado no prazo de 10 dias após a 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado com justificativa aceita pelo gestor do 
Contrato e ainda ser reformulado no prazo de 02 dias nos itens que forem reprovados. 
7.13- A não reformulação do plano no prazo acima ou a não apresentação do plano 
acarretará a rescisão contratual com as penalidades legais. 
7.14 - A proposta do Plano de Contingência deverá ser apresentada, observando o salário 
de, no mínimo, o piso salarial da categoria, bem como englobando todos os benefícios 
fixados pela Convenção coletiva de trabalho do respectivo sindicato. 
7.15- O custo do Plano e sua eventual utilização deverá estar diluído nos preços 
dos serviços contratados. 
 
8 – DA HABILITAÇÃO 
8.1 – No envelope nº 02 (ENVELOPE DE HABILITAÇÃO), o licitante deverá apresentar para 
fins de habilitação no presente pregão, os seguintes documentos: 
8.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope n° 2 - 
Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
8.3 - 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) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 
sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame;  
c) 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; 
d) Certidão de regularidade de débito com as Fazenda (s) Estadual e Municipal, da sede 
ou do domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 
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; 
g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
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certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal,  
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis conforme Lei Complementar 123, alterada pela Lei complementar 
147/2014, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta SAERP, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa; 
g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal 
nº 10.520/02. 
 
8.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica;  
b) Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social com suas notas explicativas, registrado na Junta Comercial do Estado ou balanço 
patrimonial apresentado através do SPED (Sistema de Escrituração Digital), conforme 
decreto 8683 de 25 de fevereiro de 2016, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, observadas 
as seguintes previsões: 
c) A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém obrigada a sua 
elaboração, deverá: 
c1) Apresentar cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual tenham sido 
transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício, poderá ser em mídia 
digital; 
c2) Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com 
os respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados na Junta 
Comercial; 
d) A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva 
prova e a certidão de arquivamento na Junta Comercial ou selo; 
e) A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração de 
dois indicadores contábeis: 
 

e1) Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
   QLG = AC + ANC 

            PC + PNC 
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   Onde: 
                                                                      AC é o ativo circulante; 
                                                                      ANC é o ATIVO NÃO CIRCULANTE; 
                                                                      PC é o passivo circulante; 
                                                                      PNC é o PASSIVO NÃO CIRCULANTE. 
 
                    e2) Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:                                                        
 

 
 
 
 
 

 
 
Onde: 
                                                                     AC é o ativo circulante; 
                                                                     PC é o passivo circulante; 
 
e3) Os resultados das operações deverão ser igual ou superior a 1 (um) para os subitens 
“e1” (QLG) e “e2” (QLC); 
f) A licitante poderá comprovar também a qualificação econômica financeira 
por meio de capital social ou Patrimônio Liquido de 10% do valor estimado na 
contratação conforme artigo 31 § 2º § 3º da Lei 8.666/93. 
 
8.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s), 
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a 
empresa já prestou serviços referente ao objeto da presente licitação; 
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante e indicar 
quantidades que representem, execução mensal de no mínimo 50% (cinquenta porcento) 
de todos os itens constantes no termo de referencia. 
 
8.6 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho (Anexo VI deste Edital). 
b) Declaração relativa à Constituição Estadual de São Paulo, artigo 117 (Anexo IX deste 
Edital); 
 
8.7- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
8.7.1 - Os documentos deverão 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; 
8.7.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

 
   QLC = AC  

            PC 
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8.7.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 
aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data 
de apresentação das propostas; 
8.7.4 - 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 futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de 
ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 11 e seguintes subitens; 
8.7.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante; 
8.7.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos sites 
dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por 
este meio eletrônico. 
8.7.7 - Todos os documentos apresentados permanecerão no processo licitatório. 
8.7.8 - Nenhum documento será devolvido, exceto os envelopes dos licitantes 
desclassificados. 
 
9 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1- No horário e 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 6.1 
(Credenciamento). 
9.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os 
envelopes nº. 1 e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação. 
9.3- O julgamento da licitação será pelo menor preço global mensal, sendo 
considerada vencedora a empresa que atender às exigências do edital e ofertar o menor 
preço global mensal; 
9.3.1- Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso e as 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
9.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
9.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 
9.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta 
ofertadas pelos demais licitantes; 
9.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 
9.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 
9.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
9.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela; 
9.6.2- 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; 
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9.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no 
caso de empate de preços; 
9.6.4- O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances 
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 
ordem de lances. 
9.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. Não se admitirão lances iguais a preços já ofertados, 
forçando empate de valores; também não se admitirão lances ínfimos, assim 
considerados os inferiores ao equivalente a 1,00% (um por cento) do menor 
preço estimado, arredondado; 
9.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
9.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
9.9.1- 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) 
superiores à proposta mais bem classificada; 
9.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta; 
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar 
da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 
valor, respeitada a ordem de classificação. 
9.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 
da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte; 
9.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 
quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício 
do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 
empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 9.9.1; 
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no item 9.9.4, será declarada a melhor oferta aquela 
proposta originalmente vencedora da fase de lances. 
9.10- Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas 
selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
9.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades legais cabíveis. 
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9.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
9.13- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito.  
9.14- 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; 
9.15- 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. 
9.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
9.17- Esta SAERP não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade 
e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será 
inabilitado. 
9.18- Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
o licitante será habilitado e declarado vencedor. 
9.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, 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. 
9.20- 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. 
9.21- 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. 
9.22 – Não havendo vencedor da cota reservada, automaticamente será adjudicado o item 
ao vencedor da cota principal. 
 
 
10- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão. 
10.2- Eventuais solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações deverão ser 
dirigidas ao pregoeiro, subscritor deste Edital, protocoladas na Secretaria Municipal de 
Gestão Pública – Setor de Licitações e Contratos, localizada na Praça dos Três Poderes, 01 
– Centro. 
10.2.1- Admitem-se solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações por 
intermédio dos e-mails: licitacao.saerp@gmail.com ou 
licitacao@saojosedoriopardo.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento condicionada à 
apresentação do original no prazo de 48 horas; 
10.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame. 
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10.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas. 
10.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que começará a correr a partir do dia em 
que houver expediente nesta SAERP para a apresentação das razões, por meio de 
memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra 
razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
10.4.1- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública 
importará na decadência do direito de recurso e no encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação; 
10.4.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 
10.4.3- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório; 
10.4.4- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
10.4.5- Os recursos devem ser protocolados na Secretaria Municipal de Gestão Pública – 
Setor de Licitações e Contratos, no endereço descrito no item 10.2. 
 
11. DO CONTRATO, DO INICIO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, adjudica o objeto e homologado o processo; o 
licitante vencedor será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento 
equivalente, conforme minuta constante do Anexo X e da proposta aceita. 
11.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas 
para habilitação para assinar o contrato. 
11.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 
11.2 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da respectiva 
comunicação, através de fac-símile ou correio eletrônico. 
11.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se 
apresentada antes do decurso do prazo estabelecido neste edital e deverá ser 
devidamente fundamentada. 
11.4 – O contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado o prazo, conforme 
determina o Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
11.5 – O contrato será executado conforme as especificações constantes no 
ANEXO I (Termo de referência). 
11.6 - Constituem também condições para a celebração das contratações: 
11.6.1 - DA CONVOCAÇÃO PARA OS SERVIÇOS  
11.6.2 - A convocação para os fornecimentos será feita através da emissão e 
encaminhamento da Ordem de Fornecimento à empresa contratada; 
11.6.3 - Se a empresa contratada recusar-se a receber a nota de empenho, estará sujeita 
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as penalidades explicitadas neste Edital e na Legislação em vigor e ainda, a Administração 
convocará a empresa subseqüentemente classificada, na devida ordem classificatória, 
para efetuar os fornecimentos. 
11.6.4 - Os fornecimentos desta licitação deverão ser executados acompanhados de Nota 
Fiscal e a respectiva Ordem de Fornecimento;  
 
12. DA EXECUÇÃO DO OBJETO  
12.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com as condições 
estabelecidas no Anexo I (Termo de referência) deste certame, as contidas no edital e no 
termo contratual;  
12.2. A execução do objeto será acompanhada, conforme o caso, nos termos dos arts. 67 
a 73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
12.3 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com as especificações 
constantes do termo de referência (art. 76 da Lei Federal nº. 8.666/93). 
12.4 – Os serviços serão objeto de recebimento provisório, nos termos do art. 73, I, “a”, 
da Lei Federal nº. 8.666/93. 
12.5 – Os serviços serão objeto de recebimento definitivo, nos termos do art. 73, I, “b”, 
da Lei Federal nº. 8.666/93. 
12.6 – O(s) contratado(s) fica(m) obrigado(s) a substituir o(s) serviço(s) que vier(em) a 
ser recusado(s), observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo que o 
recebimento previsto no subitem 12.4 não importará sua aceitação. 
12.7 – O prazo para o início da execução dos serviços será de 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura contrato e emissão da ordem de serviço. 
12.8. O não atendimento dos prazos fixados implicará em pena de rescisão do termo que 
instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do contratado, com a devida 
aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária responsável pela 
contratação; 
12.9 – A SAERP – serviço autônomo de água e esgoto de São José do Rio Pardo não está 
obrigada a adquirir uma quantidade mínima de serviços, ficando a seu exclusivo critério a 
definição da quantidade e do momento da execução dos serviços, sendo certo que os 
quantitativos totais expressos, são estimados e representam previsões dos responsáveis 
pelo departamento competente, para os serviços durante o período de 12 (doze) meses. 
12.10 – O não atendimento do prazo fixado no item 11.2 implicará em pena de rescisão 
do termo que instrumentaliza a contratação, salvo justificativa fundamentada do 
contratado, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade orçamentária 
responsável pela contratação.  
 
13. DO PAGAMENTO 
Somente serão pagos os serviços efetivamente realizados, com comprovação da ordem de 
serviço emitida pela Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do 
Rio Pardo.   
13.1 - O prazo para a efetivação do pagamento (mensal) é de 30 (trinta) dias, após a 
execução dos serviços, por meio de depósito em conta corrente em nome de empresa 
contratada, após apresemtação e conferência da respectiva nota fiscal/fatura, 
devidamente discriminada e atestada pelo gestor do contrato, ficando ainda condicionado 
ao seguinte: 
a) Apresentação de atestados expedidos pela secretaria ordenadora da despesa que 
comprovem a efetiva e satisfatória entrega do objeto do presente edital. 



SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo 
Avenida Deputado Eduardo Vicente Nasser nº 1.125 – Centro, São José do Rio Pardo-SP. 

Autarquia Municipal – Lei Municipal nº 3666/2010 – 4210/2014 
 

 

b) Apresentação de certidões negativas de débito relativas à Seguridade Social (CND do 
INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) atualizadas. 
c) cópia dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e previdenciários; e 
d) folha de pagamento da equipe que estiver prestando os serviços à SAERP. 
13.2 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso 
gere direitos e acréscimos de qualquer natureza. 
13.2.1 – Em caso de não aprovação da fatura/nota fiscal, esta será devolvida à contratada 
para a devida correção, sendo que o prazo de pagamento será contado a partir da 
regularização da mesma. 
13.2.2 – A devolução da fatura/nota fiscal não aprovada, em nenhuma hipótese servirá de 
pretexto para que a contratada suspensa a execução dos serviços ou deixe de efetuar o 
pagamento devido aos seus empregados. 
13.2.3 – A falta de apresentação de qualquer documento obrigatório pelas leis em vigor 
acarretará o não pagamento da respectiva fatura e das seguintes, até que a pendência 
seja eliminada. 
13.3 – Caso ocorra atraso no pagamento da Contratada, o valor devido poderá 
ser atualizado de acordo com o índice IPCA-E e os juros moratórios, conforme 
taxa aplicável a caderneta de poupança. 
 
14 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
14.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 
cabendo à SAERP as necessárias negociações junto as Detentoras dos Preços Registrados; 
14.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, a SAERP deverá: 
a) Convocar a detentora dos preços registrados visando à negociação para a redução 
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) Caso seja frustrada a negociação, a Detentora dos Preços Registrados será liberada 
do compromisso assumido; e, 
c) Convocar as demais Detentoras dos Preços Registrados visando igual oportunidade 
de negociação. 
14.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a 
Detentora dos Preços Registrados, mediante requerimento devidamente comprovado, não 
puder cumprir o compromisso, a SAERP poderá: 
a) Liberar a Detentora dos Preços Registrados do compromisso assumido, sem 
aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, desde que a comunicação ocorra antes da Ordem de Fornecimento; e, 
b) Convocar as demais Detentoras dos Preços Registrados visando igual oportunidade 
de negociação. 
14.3 - Não havendo êxito nas negociações, a SAERP procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa; 
14.4 - O requerimento de que trata o subitem 14.2 deste Edital deverá comprovar a 
ocorrência do fato que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas pela 
detentora dos preços registrados; 
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14.5 - As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas e ficarão 
disponibilizados em meio eletrônico na página da SAERP durante toda vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
14.6 - É vedado à Detentora dos Preços Registros interromper o fornecimento enquanto 
aguarda o trâmite do processo, estando, neste caso, sujeita às sanções pré-definidas 
neste Edital e na Legislação pertinente. 

14.7 - Não serão aceitos pedidos de reajuste (conforme art. 2º, § 1º da Lei nº 
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, no período de vigência da presente ata. 

§ 1º ― É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de 
periodicidade inferior a um ano. 
 
15 – DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 
15.1- O gestor do contrato será indicado pela SAERP após a assinatura do contrato e será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato e da execução dos serviços, 
cabendo-lhe, entre outras atribuições, em representação a SAERP: 
15.2- Inspecionar as condições técnicas e operacionais da contratada, através de 
acompanhamento sistemático, relatórios gerenciais, questionários de avaliação dos 
usuários dos serviços; 
15.3- Na hipótese de serem constatadas deficiências na execução dos serviços, o gestor 
do contrato fará um relatório comunicando as falhas ocorridas, com cópia para a 
contratada, visando à imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo de 
aplicação das penalidades previstas no contrato 
15.4- A ação fiscalizadora do CONTRATANTE visa o cumprimento das obrigações 
contratuais, por parte da CONTRATADA e não exclui, bem como não diminui, sua completa 
responsabilidade na execução dos serviços. 
15.5- Os esclarecimentos solicitados pelo gestor do contrato deverão ser prestados 
imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em 
que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
15.6 É direito da fiscalização da Contratante recusar quaisquer serviços quando entender 
que a sua execução está irregular. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
16.1 – Compete ao CONTRATANTE: 
16.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA nos prazos e condições avençadas. 
16.1.2 - exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio do 
Gestor do contrato, à qual a CONTRATADA deverá facilitar o exercício de suas funções, 
nos termos do artigo 67, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
16.1.3- Permitir acesso dos técnicos da Contratada às dependências da SAERP, por ocasião 
das intervenções técnicas a fim de fazer cumprir o objeto licitado; 
16.1.4- A SAERP terá um Gestor e a Contratada o Supervisor, que farão o devido 
planejamento, coordenação, controle e outras atividades correlatas dos projetos que 
fazem parte do objeto contratado; 
16.2 – Compete à CONTRATADA, sem prejuízo das disposições previstas em lei: 
16.2.1 - manter, durante o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas; todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer 
a manutenção do contrato, facultando-se ao CONTRATANTE o direito de exigir, a qualquer 
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tempo, o cumprimento desta condição; 
16.2.2 – sem prejuízo das exigências previstas no contrato e quando formalmente 
solicitada, fornecer a documentação que o CONTRATANTE entenda necessária e suficiente 
para comprovar a regularidade dos procedimentos trabalhistas da CONTRATADA, relativos 
aos trabalhadores alocados na SAERP. 
16.2.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 
e prejuízos materiais ou pessoais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por seus 
empregados ou prepostos, na área de prestação de serviços, dentro do exercício das 
atribuições; 
16.2.4 - comprovar, mensalmente, o recolhimento de todos os encargos sociais e 
previdenciários, e, sempre que solicitado, a regularidade da situação dos empregados, 
mediante apresentação do Livro de Registros, Carteira Profissional e Folhas de 
Pagamento, ou quaisquer outros documentos relativos aos empregados que prestarem 
serviços nas dependências do CONTRATANTE; 
16.2.5 - acatar e fazer com que seus empregados acatem todas as instruções emanadas 
do Gestor do Contrato da CONTRATANTE para fiscalizar os seus serviços; 
16.2.6 - responsabilizar-se pela frequência de seus empregados, substituindo 
imediatamente os faltosos, ou os que se afastarem eventualmente, por motivo de férias, 
licença ou por qualquer outro fato, sem ônus para o CONTRATANTE, bem como os que 
não se apresentarem devidamente uniformizados, portando crachá de identificação, 
observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido; 
16.2.7 - responsabilizar-se pelos encargos previstos na legislação trabalhista e 
previdenciária, respondendo perante seu pessoal na qualidade de empregador exclusivo, 
em juízo ou fora dele, para todos os efeitos e fins de direito; 
16.2.8 - apresentar a composição dos encargos sociais e trabalhistas, da taxa de 
administração e dos demais custos, discriminadamente, guardando conformidade com o 
percentual total apresentado na sua proposta comercial; 
16.2.9 – providenciar, sem ônus para o empregado ou para o CONTRATANTE, todos os 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) exigidos em lei, obrigando o correto uso dos 
mesmos; 
16.2.10 - substituir, imediatamente, após solicitação do CONTRATANTE, qualquer 
empregado julgado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares; 
16.2.11 - zelar pela disciplina de seus empregados, que deverão obedecer, dentre outras 
normas comuns, as seguintes: 
16.2.12. - é vedada a permanência do empregado nas dependências do CONTRATANTE, 
antes ou depois dos horários normais da prestação de serviços, sem prévia autorização; 
16.2.12.1 - responsabilizar-se pela não violação, bem como pelo sigilo de documentos e 
assuntos do CONTRATANTE. 
16.2.13 - indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a pessoas, bens e 
equipamentos, desde que comprovada a execução inadequada dos serviços, ficando o 
CONTRATANTE autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos; 
16.2.14 – fornecer uniformes para o pessoal contratado, sendo o mesmo composto de no 
mínimo 02 (dois) conjuntos para cada empregado contratado, incluindo os sapatos. O 
uniforme deverá apresentar o nome da empresa CONTRATADA e em destaque a 
descrição: “A SERVIÇO DA SAERP” 
16.2.14.1 – o uniforme deverá ser substituído sempre que necessário; 
16.2.14.2 - fornecer aos seus empregados, crachá (impermeável) constando o 
nome da CONTRATADA, identificação do funcionário (nome, documento e foto 
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atual) e em destaque a inscrição: “A SERVIÇO DA SAERP“. O crachá deverá ser 
portado a altura do peito, de forma visível/legível. 
16.2.15 - encaminhar com antecedência, aos gestores do contrato da CONTRATANTE, 
escala de férias anuais do pessoal contratado; 
16.2.16 - realizar as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão, 
como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos 
exigidos, apresentando aos gestores do contrato do CONTRATANTE, os respectivos 
comprovantes. 
16.2.17 - Encaminhar diariamente ao gestor do contrato da SAERP, as faturas impressas e 
não entregues, independentemente do seu estado, ou seja, mesmo rasuradas, rasgadas, 
etc. 
16.2.18 - Manter reserva suficiente de coletores, impressoras, rádios e dos veículos 
utilizados para, em caso de necessidade, efetuar a substituição dos que apresentarem 
defeito, evitando prejuízos ao desenvolvimento dos serviços. 
16.2.19 - Efetuar a manutenção ou substituição dos coletores, impressoras e cabos, que 
serão entregues a SAERP. 
16.2.20 – Os veículos deverão apresentar o nome da empresa CONTRATADA e em 
destaque a descrição: “A SERVIÇO DA SAERP”.  
16.2.21 - Não efetuar despesa, celebrar acordos ou fazer declarações em nome da SAERP; 
16.2.22- O Supervisor, disponibilizado pela Contatada, será o responsável pela 
coordenação das equipes, relacionamento entre a contratante e o contratado, 
planejamento, execução e acompanhamento dos serviços contratados; 
16.2.23- Substituir, ante a expressa manifestação escrita da SAERP, quaisquer de seus 
profissionais encarregados da execução de serviços, que não corresponda aos princípios 
éticos e morais nas dependências das unidades da contratante; 
16.2.24- Garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro dos padrões de 
qualidade, segurança, higiene e medicina do trabalho; 
16.2.25- Garantir o cumprimento dos prazos contratuais e os estabelecidos em todas as 
atividades do objeto contratado; 
16.2.26- Assegurar o sigilo sobre as informações da SAERP, sob pena de responsabilidade; 
16.2.27- Assegurar a capacitação necessária para a equipe que realizará os trabalhos do 
objeto contratado; 
16.2.28- Apresentar, mensalmente, relatório informando as atividades desenvolvidas, para 
fins de controle, gerenciamento e criação de histórico de atividades realizadas.  
 
17. DAS SANÇÕES 
17.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
sujeito às sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, demais 
penalidades legais e no Decreto Municipal nº. 3.950, de 21 de março de 2011 – Anexo XI, 
que a contratada declara conhecer integralmente. 
17.2- No caso da Contratada estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em 
falência ensejará a mediata rescisão deste contrato de registro de preços, sem prejuízo da 
aplicação das  demais cominações legais. 
17.3 No caso da Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato de 
registro de preços, sem prejuízo das demais cominações legas. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1 - A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, bem como anulá-la por 
ilegalidade, — de ofício ou por provocação de terceiros — mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, assegurados sempre o contraditório e a ampla defesa. 
18.2 - Os termos, cláusulas e condições de quaisquer anexos deste edital ficam dele 
fazendo parte integrante, sem necessidade de transcrição. 
18.3 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelos Pregoeiros. 
 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 - 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. 
19.2 - Este edital acha-se disponível na página da internet: http://saerp-
sjrp.com.br/DocumentosPublicos/, podendo também ser retirado diretamente no 
Departamento administrativo da Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São 
José do Rio Pardo, situada à Avenida Deputado Eduardo Vicente Nasser, n 1.125 – 
Centro, no horário compreendido entre 07:00 e 16:00 horas, ou pelo e-mail 
licitacao.saerp@gmail.com 
19.3- Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro 
de Preços na modalidade Pregão, a Lei Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal n° 8.666/93, com as demais normas aplicáveis e pertinentes conforme 
estipulado no preâmbulo deste edital 
19.4- As omissões e dúvidas relacionadas a este edital — expostos por escrito — serão 
resolvidos pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo Superintendente da SAERP, no horário entre 08h 
e 17h, na sede da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo - SP, até 02 (dois) dias 
antes do pregão. 
 
 

São José do Rio Pardo, 08 de novembro de 2021. 
 
 

Daniel Garcia Cobra Monteiro 
Superintendente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGÃO Nº 015/2021 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA (Projeto básico) 
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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de leitura de hidrômetros com emissão e entrega simultânea 
de faturas de água ou água e esgoto; Vistoria técnica, Revisão de Leituras e inspeção com 
laudo fotográfico e caso necessário utilização de Geofone para localizar possíveis 
vazamentos não aparente, problemas em hidrômetros, no cavalete e seus acessórios tais 
como: vazamento visível, sem padronização, situação do hidrômetro (funcionando ou 
não, virado, visor sem condições de leitura, lacres, cadastrado ou não); 
verificação de divergências, irregularidades cadastrais e outros correlatos; corte no 
fornecimento; restabelecimento do fornecimento; instalação de hidrômetro com colocação 
de lacres para coibir eventuais fraudes; cortes de água na calçada quando o acesso ao 
cavalete do hidrômetro estiver obstruído e o contribuinte não facilitar o acesso ao mesmo; 
verificação de ligação cortada com o abastecimento mantido; serviço de caça fraude com 
verificação de ligação clandestina (by-pass) com relatório; e serviço de cadastro completo 
do usuário e sua atualização no sistema da SAERP – Superintendência Autônoma de Água 
e Esgoto de São José do Rio Pardo SP, com relatório fotográfico, incluindo para tanto o 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, softwares e local 
para a atividade. As atividades simultâneas deverão ser “in loco” realizadas 
pela licitante por ocasião da medição ou atividade fiscalizatória própria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELA DESCRITIVA (ITENS, SERVIÇOS, MÉDIA UNITÁRIA, MENSAL E ANUAL) 
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Item Descrição dos Serviços Un. 

Qte 
Mensal 
Estima

da 

ARTHA 
TECNOL

OGIA 

LEC 
BRASIL 

ALLSAN 
ENGEN
HARIA 

ERCON 
ENGEN
HARIA 

Média 
Total 

Mensal 
Total 
Anual 

1 
Leitura de hidrômetro com emissão 
e entrega simultânea de faturas de 

água ou água e esgoto. 
Serviço 22.000 R$ 1,98 R$ 1,22 R$ 2,36 R$ 2,36 R$ 1,98 R$ 

43.560,00 
R$ 

522.720,00 

2 

Vistoria técnica, revisão de leituras 
e inspeção com laudo fotográfico e 

caso necessário utilização de 
geofone para localizar possíveis 

vazamentos não aparentes, 
problemas em hidrômetros, no 
cavalete e seus acessórios tais 
como: vazamento visível, sem 

padronização, situação do 
hidrômetro (funcionando ou não, 
virado, visor sem condições de 

leitura, lacres, cadastrado ou não). 

Serviço 500 R$ 35,00 R$ 32,90 R$ 46,23 R$ 46,23 R$ 40,09 R$ 
20.045,00 

R$ 
240.540,00 

3 
Verificação de divergências 
cadastrais e outros correlatos em 
momento de leitura. 

Serviço 200 R$ 4,92 R$ 1,35 R$ 1,92 R$ 1,92 R$ 2,53 R$ 505,50 R$ 6.066,00 

4 Corte no fornecimento no cavalete Serviço 500 R$ 35,00 R$ 15,31 R$ 34,26 R$ 34,26 R$ 29,71 R$ 
14.853,75 

R$ 
178.245,00 

5 Restabelecimento do fornecimento. Serviço 500 R$ 35,00 R$ 15,16 R$ 34,26 R$ 34,26 R$ 29,67 R$ 
14.835,00 

R$ 
178.020,00 

6 
Instalação ou substituição de 

hidrômetros, com colocação de 
lacres para coibir eventuais fraudes 

Serviço 200 R$ 45,00 R$ 15,85 R$ 31,27 R$ 31,27 R$ 28,35 R$ 
5.669,50 

R$ 
68.034,00 

7 

Cortes de água na calçada quando 
o acesso ao cavalete do hidrômetro 
estiver obstruído e o contribuinte 
não facilitar o acesso ao mesmo 

Serviço 200 R$ 35,00 R$ 40,00 R$ 42,74 R$ 42,74 R$ 63,87 R$ 
12.774,00 

R$ 
153.288,00 
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8 Verificação de ligação cortada com 
o abastecimento mantido 

Serviço 100 R$ 4,92 R$ 10,00 R$ 25,98 R$ 25,98 R$ 26,74 R$ 
2.674,00 

R$ 
32.088,00 

9 

Serviço de cadastro completo do 
usuário e sua atualização no 

sistema da SAERP com relatório 
fotográfico 

Serviço 500 R$ 4,92 R$ 10,00 R$ 22,11 R$ 22,11 R$ 22,31 
R$ 

11.152,50 
R$ 

133.830,00 

10 
Serviço de caça fraude com 

verificação de ligação clandestina 
(by-pass) com relatório. 

Serviço 100 R$ 45,00  R$10,00 R$ 43,50 R$ 43,50 R$ 35,50 
R$ 

3.550,00 
R$ 

42.600,00 

Total:  R$ 129.619,25 

Total por 12 meses: R$ 1.555.431,00 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Diante da finalização do contrato anterior (60 meses), prezando pela geração de 

receita e atendimento ao consumidor com eficiência, bem como garantir o retorno dos 
custos empregados no setor para sua sustentabilidade faz-se necessário a contratação de 
serviço especializado para a realização de leituras de hidrômetros, com emissão 
simultânea de fatura de água e/ou esgoto e seus correlatos. Saliente-se ainda, que neste 
momento, não há estrutura organizacional para prestação direta deste serviço, sendo 
necessária a devida contratação. 
 

A presente licitação deve ser por lote, haja vista todos os serviços serem 
correlatos. O funcionário responsável pela realização da leitura também é apto aos demais 
serviços (itens) orçados, o que denota vantajosidade econômica, além de tornar os 
procedimentos mais céleres e eficazes, o que demonstra o atendimento ao interesse 
público. 
 

Os orçamentos apresentados (anexos ao processo licitatório) comprovam a 
possibilidade de várias empresas realizarem a prestação de serviços contida no objeto com 
julgamento em lote. 
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1- DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
1.1 Além do fornecimento dos materiais, equipamentos e mão-de-obra, caberá à 
Proponente vencedora fornecer toda a infraestrutura, logística e planejamento dos 
serviços, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos pessoais e/ou materiais 
provenientes da inobservância dessas obrigações.  
 
1.2 - Para prestação de serviços a empresa deverá possuir no mínimo:  
 
*02 veículos, devidamente caracterizados a serviço da SAERP (que fornecerá o logotipo), 
com capacidade para 05 (cinco) pessoas, ou mais veículos se necessários for estando com 
no máximo cinco anos de uso. 
 
*04 (quatro) agentes de consumo, 01 (um) monitor e 01 (um) supervisor. 
 
*08 (oito) aparelhos coletores, sendo que 01 (um) ficará alocado na base da contratada e 
1 (um) na SAERP; 
 
*08 (oito) impressoras, sendo que 01 (uma) ficará alocada na base contratada e 1 (uma) 
na SAERP; 
 
*02 (dois) aparelhos de comunicação portáteis (telefone móvel ou rádio). 
 
 A contratada deve encaminhar cópia da base de dados com criptografia e senha por 
motivo de segurança, mensalmente, em modo original e não em conversão de dados TXT. 
 
A CONTRATADA obrigatoriamente deverá manter escritório na cidade de São José do Rio 
Pardo; 
 
2 - DA VISITA TÉCNICA 
2.2.1 – Os licitantes poderão realizar visita técnica para tomar conhecimento das 
condições de execução dos serviços, bem como demais esclarecimentos necessários à 
formulação da proposta e à futura execução do objeto, através de pessoa designada em 
credencial assinada pelo representante legal da Proponente, conferindo-lhe poderes para 
tal fim.  
2.2.2 – As visitas deverão ser agendadas junto à SAERP, pelo telefone 19-36827834, falar 
com Henrique, Paulo ou Pedro, das 7h às 12h e das 13h às 16h. As visitas poderão ser 
realizadas até 01 (um) dias de antecedência da sessão de realização do processo 
licitatório, sempre em dias e horários normais de expediente da SAERP. 
2.2.3- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não 
serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
2.2.4- Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica não serão aceitas 
reclamações posteriores acerca do objeto. 
 
3 - ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - Os trabalhos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA abrangerão as localidades 
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operadas pela SAERP, compreendendo a zona urbana, de expansão urbana, de interesse 
urbano sendo servidas pela rede de abastecimento de água e esgoto de são José do Rio 
Pardo/SP, conforme definição na Lei Municipal 4.719/2016, em anexo, ou em consulta no 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo/SP, sendo ainda 
que a planta do perímetro urbano encontra-se anexa a este edital e demais especificações 
poderão ser obtida junto à Secretaria de Obras e Planejamento deste Município. 
Abrangerá, também, eventuais áreas que passem a integrar território operado pela SAERP. 
  
A Zona Urbana compreende o estipulado na Lei Municipal 4.719/2016  
 
A Zona de Expansão Urbana compreende as seguintes localizações:  
Condomínio Mantovani; Condomínio Antônio Pereira Dias; Bairro Santa Luzia; 
Loteamento Maneta I, II e III, Chácara Canaã; Bairro Paula Lima;      
 
A Zona de interesse urbano compreende o Distrito Industrial deste município. 
 
4 – NA ASSINATURA DO CONTRATO A EMPRESA DEVERÁ ENTREGAR: 
4.1 Certidão negativa de débito salarial, emitida pela Seção de Fiscalização do Trabalho da 
Delegacia Regional do Trabalho com jurisdição sobre a sede da licitante, comprovando 
situação regular, com validade na data da apresentação. 
 
4.2 Certidão negativa de infrações trabalhistas, emitida pela Seção de Fiscalização do 
Trabalho com jurisdição sobre a sede da licitante, comprovando situação regular, com 
validade na data da apresentação. 
 
4.3 Catálogos, manuais, prospectos ou publicações técnicas dos aparelhos coletores e da 
impressora, traduzidos para o português no caso de apresentação em língua estrangeira, 
complementados, se necessário, por informações ou declarações da Proponente, que 
permitam a verificação da conformidade do equipamento ofertado às especificações 
constantes neste anexo. 
 
4.4 O Plano de Contingência, ficando sujeito à aprovação prévia da SAERP antes da 
emissão da Autorização de Serviços. O Plano de Contingência aprovado pelos Gestores do 
Contrato deverá obrigatoriamente ser cumprido, caso haja necessidade. 
 
4.4.1 Para tal deverão ser descritas as ações para os casos mínimos de: prevenção e 
correção de vírus; perda do ambiente operacional; falha ou quebra de equipamentos 
(coletores de dados portáteis, impressoras e Microcomputadores); perda de arquivos de 
dados e programas; local alternativo; greve de funcionários; interferência ou interrupção 
da linha privativa; greve do transporte coletivo; falha ou quebra de equipamentos 
automotores. 
 
4.4.2 O descritivo das ações deverá conter, no mínimo: forma de mobilização de pessoal; 
forma de mobilização de veículos ou equipamentos; especialidade e procedência da mão 
de obra utilizada; tipos de transportes e equipamentos utilizados e sua procedência; 
jornada de trabalho e dimensionamento da equipe utilizada; digitação das leituras 
apuradas com caderno de leitura, caso for necessário. 
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4.4.3 - Os custos adicionais do Plano deverão estar diluídos nos preços dos 
serviços contratados. 
 
4.5 A proposta deverá ser apresentada, observando dentre outras, o salário de, no 
mínimo, o piso salarial da categoria, bem como englobando todos os benefícios fixados 
pela Convenção coletiva de trabalho do respectivo sindicato 
 
5 – SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
5.1 - Como regra para desenvolvimento do projeto os seguintes pré-requisitos deverão ser 
observados: 
5.2 - Não poderá ser ultrapassada a quantidade limite de 28 Ciclos numa mesma 
referência de leitura; 
5.3 - Revisar e propor modernização nas rotas de leituras, que permitam mensalmente 
avaliar o grau de dificuldade para sua execução e a produtividade admitindo alterações 
imediatas dos quantitativos de serviços, buscando o melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis, como pessoal, equipamentos e veículos; 
5.4 - Respeitar a sequência lógica de execução dos serviços de leitura e entrega das 
faturas, por rota, possibilitando atingir o maior rendimento diário por Agente Comercial, 
sem prejuízo da qualidade dos serviços. Este rendimento deverá ser em média 280 
serviços/dia por Agente; 
 
5.5 - Somente serão pagos os serviços efetivamente realizados. 
 
6. LEITURA DE HIDRÔMETRO COM EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE 
FATURA DE ÁGUA E ESGOTO 
6.1 - A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas aqui detalhadas para a 
execução de cada serviço, obrigando-se a executá-los em qualquer imóvel servidos pela 
rede de água e/ou coleta de esgotos, referentes à região onde o serviço foi contratado. 
 
6.2 - Para executar os serviços de leitura de medidores, com emissão simultânea de 
contas (faturas), bem como entrega dessas mesmas contas simultâneas à leitura do 
hidrômetro, apuração do consumo, registro de anormalidade, alterações cadastrais, 
detecção de perdas, furtos e acatamento de solicitações de serviços, a CONTRATADA, 
deverá utilizar coletores de dados móveis operando com impressoras portáteis. 
 
6.3 – DO EQUIPAMENTO COLETOR DE DADOS MÓVEL E IMPRESSORA PORTÁTIL 
 
6.3.1 – Os equipamentos deverão atender aos seguintes requisitos: 
6.3.2 - O sistema de carga de baterias com autonomia para no mínimo 07 (sete) horas de 
trabalho/dia, e tempo de recarga de no máximo 10 (dez) horas. 
6.3.3 - Operação de troca de baterias sem perda de dados  
6.3.4 - A bateria dos equipamentos deverão ter a capacidade diária de impressão de no 
mínimo 280 (duzentos e oitenta) faturas de água. 
6.3.5 – Impressora com conexão sem fio Bluetooth para comunicação com o microcoletor 
eletrônico; Capacidade de impressão térmica, sem uso de tinta ou qualquer produto para 
impressão; Largura de impressão de 103,9 mm; Velocidade de impressão mínima de 76,2 
mm/seg; Resolução de 203 dpi; Memória Flash de mínimo de 8 Mb e memória RAM 
mínima de 16 Mb; Autonomia mínima de impressão sem necessidade de carga elétrica de 
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8 horas de impressão contínua;  
6.3.6 - O mecanismo impressor deverá admitir a utilização de papel termo-sensível com 
gramatura mínima de 75 g/m2. Legibilidade de 5 (cinco) à 7 (sete) anos desde que 
armazenado a 20°C, 60% de UR, sem exposição direta a luz ultravioleta, fluorescente e 
solar, com certificado ISO. 
6.3.7 - O compartimento para bobina de papel deverá ter capacidade para 100 (cem) 
faturas. 
6.3.8 - Comprimento da fatura de 234 mm (milímetros), tendo a fatura duas partes; a 
primeira com 190mm (milímetros) e a segunda parte com 44mm (milímetros) 
aproximados; 
6.3.9 - Altura do black mark de 3mm e 30mm de comprimento, centralizado no topo da 
conta. 
 
6.4 – DA ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE LEITURAS E IMPRESSÃO 
SIMULTÂNEA 
 
6.4.1 - Banco de dados local (coletor eletrônico de dados) com controle de cópia de 
segurança (backup) em cartão de memória; 
6.4.2 - Banco de dados remoto em sincronismo com Serviço Web para segurança, 
consultas e manutenções; 
6.4.3 - Controle em arquivo com listagem de acessos ao Serviço Web com controle de 
tráfego de informações; 
6.4.4 - Transmissão de dados em arquivos com formato XML, compactados e protegidos 
por criptografia; 
6.4.5 - Possibilidade de carregamento em um único coletor de dados eletrônico e a 
visualização das informações de cada livro/etapa existentes; 
6.4.6 - Tela principal de leitura constando informações sobre o hidrômetro: identificador, 
número de dígitos e status, tipo e dados do consumidor; 
6.4.7 - Contador de leituras: realizadas, a realizar e total em cada livro/etapa e busca 
rápida de hidrômetro; 
6.4.8 - Visualizador de consumo de bateria na tela principal de leitura com indicador de 
porcentagem restante; 
6.4.9 - Realização de foto do local de leitura e envio remoto das mesmas; 
6.4.10 - Construção de roteiro para realização de leitura, ordenação crescente e 
decrescente da numeração do imóvel, ordenação par ou ímpar, seleção de um 
determinado imóvel pelo número do hidrômetro ou endereço, ordenação seqüencial de 
cadastro ou por número de imóvel; 
6.4.11 - Possibilidade de navegação sobre todas as leituras, visualização rápidas das 
leituras restantes a realizar; 
6.4.12 - Visualização de resumo geral do livro/etapa com horário da leitura realizada; 
6.4.13 - Controle de mensagens enviadas e recebidas via sistema de leitura; 
6.4.14 - Configuração de permissões por leiturista: visualização da leitura anterior e 
emissão de mensagens; 
6.4.15 - Armazenamento temporário em cartão de memória durante o trabalho de coleta 
de leituras, podendo ser configurado o tempo de realização ou quantidade específica para 
sua realização; 
6.4.16 - Teclado virtual numérico para digitação de leituras com teclas grandes; 
6.4.17 - Impressão simultânea de faturas através de comunicação sem fio (Bluetooth) sem 
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necessidade de alinhar coletor eletrônico de dados e impressoras (Infravermelho) evitando 
atrasos e tempo perdido, botão indicador de realização de impressão; 
6.4.18 - Banco de dados preparado para armazenar dados de faturas do mês anterior, 
possibilitando realização do cálculo de consumo no momento da leitura ou impressão da 
fatura anterior; 
6.4.19 - Configuração de sincronismo de dados através de seleção de envio e/ou 
recebimento simultâneos; 
6.4.20 - Possibilidade de envio remoto de fotos ou armazenamento no coletor de dados 
eletrônico para posterior transferência via cabo USB para o Microcomputador da base 
operacional da CONTRATADA; 
6.4.21 - Permitir alteração manual do código dos leituristas para realização de serviços 
destinados a outro leituristas; 
6.4.22 - Atualização automática de versão e arquivos de configurações; 
 
6.5 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
6.5.1 - Para realização do faturamento com a utilização de computadores portáteis, caberá 
a CONTRATADA obedecer rigorosamente às orientações, conforme segue: 
6.5.2 - Suprir os agentes de consumo, de todos os recursos necessários para desempenho 
de suas atividades diárias, como o Coletor Móvel e acessório, bobinas de faturas, reaviso 
de débitos para os usuários inadimplentes, malas diretas referentes a consumos 
divergentes da média, casos de ausências de leitura e outras de caráter institucional que 
eventualmente o SAERP determinar para entrega aos usuários. Ainda as tabelas de 
ocorrências/anormalidades, alterações de cadastro, serviços prestados pela SAERP e 
tabela de tarifas; 
6.5.3 - Preparar e ministrar o treinamento dos agentes de fiscalização na sede da 
CONTRATADA e nos locais de trabalho desde o início da execução do contrato e enquanto 
houver necessidade. Os agentes deverão ter acompanhamento diário de um monitor de 
serviços encarregado pela equipe para resolução de problemas e suporte necessário ao 
fiel cumprimento dos prazos previstos e dos serviços de leitura e emissão de faturas 
programados, na jornada de trabalho; 
6.5.4 - Orientar as respostas, através do agente, sobre dúvidas que o usuário tiver, 
relacionadas ao faturamento, serviços lançados em fatura e política tarifária, orientando-o 
para resolução de seus questionamentos; 
6.5.5 - Orientar a entrega de comunicado de débito ao usuário, sempre que o Coletor 
Móvel acusar a existência de débitos pendentes do imóvel em processo de faturamento. 
6.5.6 - O monitor de serviços da CONTRATADA deverá ter seu veículo equipado com rádio 
transmissor ou outro meio de comunicação móvel, vinculado a uma central, para 
atendimento aos agentes e do Setor de Leituras da SAERP, e encaminhamento dos 
serviços de emergência que possam surgir durante a jornada de trabalho; 
6.5.7 - Para manutenção das rotas de leitura sempre atualizadas e em perfeitas condições 
para a realização dos serviços de leitura, a CONTRATADA deverá: 
6.5.8 - Avaliar as horas/homem alocadas, admitindo alterações imediatas dos quantitativos 
de serviços, possibilitando maior rendimento diário do agente de fiscalização, sem 
prejudicar a boa qualidade dos serviços. 
6.5.9 - Para controle da CONTRATANTE, nas localidades a serem operadas pela 
CONTRATADA, a mesma estará mensalmente obrigada a: 
6.5.9.1 – Entregar à CONTRATANTE cadastro de todas as ligações de água e esgoto, 
atualizado, utilizando para levantamento em campo os recursos disponíveis no Coletor 
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Móvel, visando assegurar confiabilidade e segurança nas informações coletadas. 
6.5.9.2 – A entrega do cadastro citado acima, a ser realizado mensalmente pela 
CONTRATADA, informará os dados, conforme discriminados a seguir: 
A) - Dados do imóvel (fornecidos pelos programas): 
B) Endereço do imóvel: Confirmar e/ou apontar os dados relativos ao endereço do imóvel, 
tais como: o nome completo da rua; o código do logradouro ou rua, determinado pela 
prefeitura municipal, e; o número de porta do imóvel. 
C) Complemento de endereço: Confirmar e/ou apontar os dados que complementam a 
indicação do endereço do imóvel, tais como: o nome das entre ruas que confrontam com 
o endereço do imóvel; o código dos logradouros que confrontam com o endereço do 
imóvel; a indicação de pontos de referência, para facilitar a localização do imóvel. 
 
6.5.9.3 - Dados da ligação: 
a) Situação do domicilio: Confirmar e/ou apontar a situação do imóvel, quanto ao 
fornecimento de água e coleta e afastamento de esgoto sanitário, tais como: a ligação de 
água está ativa; a ligação de esgoto está ativa; a ligação de água está cortada/cancelada, 
sem água ou com fornecimento normal; a ligação de água ou esgoto não está cadastrada; 
o imóvel é factível ou potencial de ligação de água e/ou esgoto; o imóvel possui fonte 
alternativa de abastecimento de água (poço artesiano, rio, mina, vizinho, outros). 
b) Situação da ligação: Confirmar e/ou apontar os dados relativos a ligação de água e/ou 
esgoto sanitário, como por exemplo: a ligação possui cavalete; qual é o tipo de material 
do cavalete; o cavalete está provido de hidrômetro; o cavalete está em posição correta, 
conforme padrões construtivos pré-definidos; o cavalete está instalado em local de fácil 
acesso, pelo agente de fiscalização e técnicos da área operacional; o cavalete está 
protegido, em caixas semi-enterradas, embutido na parede do muro, outros; 
 
6.5.9.4 - Dados para faturamento: 
a) Hidrômetro: Confirmar e/ou apontar os dados do hidrômetro, como: o número de série 
de fabricação ou de identificação da empresa; a marca ou nome do fabricante do 
hidrômetro; a bitola/capacidade nominal do hidrômetro; o hidrômetro está instalado de 
acordo com as especificações técnicas e padrões de instalação definidos pelo fabricante e 
pela empresa; o hidrômetro está funcionando em condições normais; o hidrômetro 
apresenta irregularidades em seu funcionamento, quais; o hidrômetro instalado está 
compatível com o padrão de consumo do imóvel. 
b) Aplicação de tarifas: Confirmar e/ou apontar dados que determinam o faturamento dos 
serviços de água e/ou esgoto sanitário, como: a categoria de uso da ligação (residência, 
comércio, indústria, poder público, outros); o número de economias, residenciais, 
comerciais, industriais e públicas; o padrão de construção do imóvel (alto, médio, baixo); 
o número de pessoas que habitam o imóvel. 
 
6.6 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
6.6.1 - A CONTRATADA deverá prover os recursos (equipamentos) de informática 
necessários para atender as demandas de serviços previstas na área de abrangência do 
contrato. 
6.6.2 - De acordo com o aumento das leituras, a contratada deverá disponibilizar sem 
ônus para a CONTRATANTE, novos conjuntos de computadores para leitura e emissão de 
faturas, observando sempre o mínimo de faturas diárias por agente. 
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6.6.3 - Os coletores de dados deverão possuir leitor de cartões do tipo SD, comunicação 
GSM/GPRS com pacote de dados da melhor cobertura para todas as regiões de leituras, 
Bluetooth, Sistema operacional compatível com o modelo original de fábrica com 
certificação e registro, memória RAM mínima de 256 MB e Flash mínima de 1GB; Núcleo 
de Processamento de 624 MHZ ou superior;  
6.6.4 - Bateria reserva para os coletores e impressoras caso não tenham autonomia para a 
realização diária das leituras. 
 
6.7. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA 
  
6.7.1 - Corte no fornecimento de água no cavalete a pedido da contratante por falta de 
pagamento do consumidor, por imóvel demolido, por fraude, imóvel vago/não cadastrado 
etc. Serviço este a pedido do contratante, através de requisição, e-mail ou outro meio que 
substitua este. 
6.7.2 - Quando efetuado o serviço pela contratada a mesma deverá lacrar as porcas do 
hidrômetro, estando o fornecimento do lacre por conta da CONTRATANTE. 
6.7.3 - Supressão no fornecimento de água no cavalete será através de obstrução total ou 
parcial obedecendo a determinação da SAERP. 
  
6.8 - RESTABELECIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA:  
 
6.8.1 - Compreende como restabelecimento o desbloqueio no cavalete por determinação 
da SAERP para o devido fornecimento de água no local. 
 
6.9 - INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS, COM COLOCAÇÃO DE 
LACRES PARA COIBIR EVENTUAIS FRAUDES. 
A instalação do hidrômetro somente poderá ser realizada com a estrutura do cavalete 
padrão devidamente pronta e apta para instalação. Sendo que é de responsabilidade do 
usuário a construção deste. 
 
A contratada será responsabilizada quando da substituição do hidrômetro: por qualquer 
tipo de sinistro no cavalete como exemplo: possíveis vazamentos causados pelo serviço 
executado, quebra de alguma conexão do cavalete, ou qualquer outro tipo de vazamento 
ocorrente por conta da substituição do hidrômetro e obriga-se a voltar para reparar estes 
danos quantas vezes forem necessárias.  
 
Quando efetuado o serviço pela contratada a mesma deverá lacrar as porcas do 
hidrômetro, sendo o fornecimento do lacre por conta da contratante SAERP. 
 
Quando da instalação do hidrômetro, se necessário for á substituição do registro, ou a 
pedido do contribuinte, a contratada devera executar este tipo de serviço, sem nenhum 
ônus para a contratante ou mesmo para o contribuinte. 
 
Após a devida instalação ou substituição deverá a Contratada informar a Contratante o 
número de série do  novo hidrômetro. 
 
7 - OUTRAS INSTRUÇÕES PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 
7.1 - Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, 
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cabendo à CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos –humanos ou materiais – 
com vistas à qualidade dos serviços à satisfação da SAERP, praticando produtividade 
adequada aos vários tipos de trabalhos. A CONTRATADA responsabilizar-se-á 
integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente, as disposições 
técnicas, normativas da SAERP e legais que interfiram em sua execução. 
7.2 - Na execução dos serviços devem ser seguidas rigorosamente pela CONTRATADA as 
especificações, normas, parâmetros e diretrizes técnicas constantes deste Termo de 
Referência, sendo aplicáveis os padrões técnicos vigentes e procedimentos usuais, e 
melhorias a serem definidas de modo a garantir a precisão e qualidade dos serviços. 
7.3 - Deverão ser cumpridas, ainda, pela CONTRATADA, na execução do contrato, todas as 
disposições decorrentes de leis e de normas regulamentares aplicáveis, todas as normas 
técnicas, administrativas e procedimentos internos da SAERP. 
7.4 - Antes do inicio da execução dos serviços a CONTRATADA poderá analisar o projeto 
de rotas e sugerir alteração das mesmas nas áreas do Município de São José do Rio Pardo. 
7.5 - Os recursos (equipamentos) de informática, a saber, coletores de dados, impressoras 
portáteis e bobinas serão fornecidos pela CONTRATADA, sem custo á CONTRATANTE. 
7.6 - O sistema de informática será fornecido pela CONTRATADA. 
7.7 – Deverá a empresa vencedora manter escritório devidamente mobiliado, com 
internet, computadores, softwares, e o que imprescindível para a devida prestação ora 
contratada. 
7.8 – Deverá ainda a contratada manter um profissional com qualificação técnica, que se 
responsabilizará pelos trabalhos, para gerenciar e esclarecer de forma mais rápida e eficaz 
quando solicitado pelos usuários da SAERP Superintendência Autônoma de Água e 
Esgoto de São José do Rio Pardo SP. 
7.9 – Toda e qualquer despesa com funcionários da Contratada; alimentação, 
hospedagem, despesas com aluguel do imóvel, qualquer outro tipo de encargo, deverá ser 
de inteira responsabilidade da contratada. 
7.10 – Toda e qualquer tipo de despesa com manutenção corretiva, preventiva, sinistros 
que por ventura vierem a acontecer com os veículos envolvidos nos serviços devera ser de 
inteira responsabilidade da empresa contratada. 
7.11 – Os funcionários da empresa que prestarão serviços á SAERP Superintendência 
Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo SP, deverão prestar estes serviços 
devidamente uniformizados e com crachá de identificação. 
7.12 – A contratada deverá apresentar, a título de capacidade técnica comprovação da 
execução mensal de no 50% (cinquenta porcento) de todos os itens do termo de 
referencia, com indicação do técnico responsável e período de contrato. 
7.13 – Será de obrigação dos funcionários da contratada fiscalizar e levar ao 
conhecimento da contratante todo e qualquer tipo de irregularidades que perceberem 
quando do momento da leitura com a comprovação fotográfica como, por exemplo, 
possíveis ligações clandestinas, fraudes em hidrômetros, lacres violados e outros 
correlatos. 
7.14 – Deverá contratada apresentar todo final de cada mês planilha de execução de 
serviços com comprovação de ordem de serviço dos mesmos pela contratante. 
7.15 – A empresa contratada receberá a ordem de serviço e a nota de empenho e deverá 
executar o objeto contratado, conforme as necessidades da SAERP Superintendência 
Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo. 
7.16 – Após o recebimento da ordem de serviço, juntamente com a nota de empenho, a 
empresa contratada deverá executar o objeto desta licitação conforme as especificações 
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deste anexo. 
7.17 – A contratante exportará os arquivos para a Contratada realizar o serviço de leitura 
que após realizado será enviado para a Contratante impreterivelmente  até o próximo dia 
útil a sua leitura. 
7.18 - A Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo 
SP, se preserva no direito de aceitar ou quanto na apresentação do funcionário que ira 
coordenar os serviços contratados. 
7.19 - Quando do corte no fornecimento de água no cavalete a pedido da contratante por 
falta de pagamento do consumidor, por imóvel demolido, por fraude, imóvel vago, ou não 
cadastrado, a mesma deverá lacrar as porcas do hidrômetro, estando o fornecimento do 
lacre por conta da contratante. 
7.20 - Se algum tipo de serviço executado pela contratada não ficar a contento do 
munícipe, esta superintendência se preserva no direito de não incluir na planilha de 
pagamento do serviço executado. 
7.21 - Somente serão pagos os serviços efetivamente realizados, com comprovação da 
ordem de serviço emitida pela Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de 
São José do Rio Pardo.  
7.22 – Não será permitido por esta superintendência colocação de lacres com dispositivos 
em PVC ou outro tipo de material de facial violação, e sim lacres com parafusos em ferro 
galvanizado ou material similar, para dificultar a violação dos mesmos. 
7.23 - Não será permitido em hipótese alguma nenhum tipo de serviço executado pela 
contratada que não estiver com ordem de serviço emitida por esta superintendência e 
devidamente assinada por um responsável. 
7.24 – Para executar os serviços de leituras de medidores, com emissão simultânea de 
fatura, bem como entrega dessas mesmas contas simultâneas, a leitura do hidrômetro, 
apuração do consumo, registro de anormalidade, alterações cadastrais, detecção de 
perdas, furtos e acatamento de solicitações de serviços, a contratada, deverá utilizar 
coletores de dados moveis operando com impressoras portáteis. 
7.25 - A contratada deverá observar rigorosamente as normas aqui detalhadas para a 
execução de cada serviço, obrigando-se a executá-la em qualquer imóvel, servidos pela 
rede de água e/ou coleta de esgotos, referentes á regiões onde o serviço foi contratado. 
7.26 – Quando solicitado pelo contribuinte, o agente deverá orientar sobre dúvidas que o 
usuário tiver, relacionadas ao faturamento, serviços lançados em fatura, política tarifária, 
débitos pendentes do imóvel sempre que o Coletor Móvel acusar a existência destes 
débitos em processo de faturamento e ainda outros correlatos.  
7.27 – Os serviços prestados pela contratada deverão ser executados de forma a garantir 
os melhores resultados, cabendo a contratada aperfeiçoar a gestão de seus recursos, 
humanos ou materiais, com vista á qualidade dos serviços á satisfação da SAERP 
Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo SP, 
praticando produtividade adequada aos vários tipos de trabalho. 
7.28 - O monitor de serviços da contratada deverá ter um canal de comunicação, via 
radio, telefone móvel, ou outro tipo de comunicação, vinculado a uma central, para 
atendimento aos agentes e do Setor de Leituras da SAERP Superintendência 
Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo SP para encaminhamento 
dos serviços de emergência que possam surgir durante a jornada de trabalho. 
7.29 – Caberá a esta superintendência, avaliar as horas homem alocadas, admitindo 
alterações imediatas dos quantitativos de serviços, possibilitando maior rendimento diário 
do agente de fiscalização, sem prejudicar a boa qualidade dos serviços. 
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7.30 – A Contratada, responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, 
cumprindo evidentemente as disposições técnicas, normas, parâmetros, diretrizes, 
padrões técnicos, que serão definidos por esta Superintendência Autônoma de Água 
e Esgoto de São José do Rio Pardo SP.  
7.31 – O supervisor deverá servir de interlocutor da contratada junto á SAERP 
Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo, quando 
da execução do objeto contratado, bem como para prestar esclarecimentos necessários, 
informando de todos os detalhes dos serviços, de acordo com as conveniências desta, no 
prazo máximo de dois dias após a consulta, durante todo o período do prazo contratual 
7.32 - É imprescindível também, que o supervisor possua experiência em trabalhos que 
envolvam o atendimento ao publico. (apresentar comprovação). 
7.33 – Apesar de toda orientação e da fiscalização dos serviços por parte desta 
superintendência, não está á contratada desobrigada de sua responsabilidade quanto á 
perfeita execução dos serviços prestados. 
7.34 – Quando solicitado a contratada, deverá informar via relatório (fotográfico) a 
situação da ligação de água, e esgoto sanitário, tipo de material do cavalete, se o cavalete 
está provido de hidrômetro, cavalete está em posição correta conforme padrão pré- 
definido, se o cavalete está instalado em posição correta, se o cavalete está protegido 
com caixa semi-enterrada, embutido na parede do muro, número de série de fabricação 
ou identificação da empresa fabricante, bitola, capacidade nominal do hidrômetro e se 
está compatível com o padrão de consumo do imóvel, e outros correlatos que se fizerem 
necessário.  
7.35 – O supervisor deve proceder todo o planejamento e a logística dos serviços a 
serem prestados e ainda organizar toda a infra-estrutura. 
7.36 – Deverá o supervisor manter um contato direto e ininterrupto com a SAERP 
Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo, para 
trazer ao conhecimento da mesma, quaisquer dificuldades que surgirem a fim de serem 
resolvidas e eliminadas, de modo a não causar nenhum tipo de desgaste entre 
contribuinte, superintendência e contratada. 
7.37 - Apesar da orientação e fiscalização dos serviços por parte da SAERP 
Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo, não 
está á contratada desobrigada de sua responsabilidade quanto á perfeita execução dos 
mesmos, observando-se as normas e boa qualidade, a fim de garantir a precisão dos 
serviços de leitura e entrega de faturas por computadores portáteis. 
7.38 - De acordo com o aumento das leituras, a contratada deverá disponibilizar sem 
ônus para a contratante, novos conjuntos de computadores para leitura e emissão de 
faturas, observando sempre o mínimo de faturas diárias por agente, para que não 
comprometa a qualidade dos serviços executados. 
7.39 – Quando das duvidas tarifarias do contribuinte, cabe ao agente confirmar e/ou 
apontar dados que determinam o faturamento dos serviços de água e/ou esgoto sanitário, 
como: a categoria de uso da ligação (residência, comércio, indústria, poder público, 
outros); o número de economias, residenciais, comerciais, industriais e públicas; o padrão 
de construção do imóvel (alto, médio, baixo); o número de pessoas que habitam o imóvel. 
7.40 - A contratada deverá prover de recursos (equipamentos de informática) 
necessários para atender as demandas de serviços previstas na área de abrangência do 
contrato. 
7.41 - Ao final da jornada relatar ao monitor os fatos relevantes ocorridos no dia, quanto 
ao não cumprimento da rota, problemas com o equipamento, na interação com o cliente, 
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dificuldades para a realização da tarefa, etc. repassando-os á base da contratante para 
melhores informações aos contribuintes. 
7.42 - Esclarecer ao cliente quando necessário, possíveis dúvidas quanto ao conteúdo da 
conta (ex: alta ou baixa de consumo, cobrança pela média) e orientá-lo quanto aos 
procedimentos a adotar para cada ocorrência, formas e locais de pagamento. 
7.43 – Cabe ao agente fiscalizar a situação do imóvel: Confirmar e apontar a situação do 
mesmo, quanto ao fornecimento de água, coleta e afastamento de esgoto sanitário, tais 
como: se ligação de água e esgoto está ativa, se ligação de água está cortada, cancelada, 
sem água ou com fornecimento normal; se ligação de água ou esgoto não está 
cadastrada; o imóvel é factível ou potencial de ligação de água e/ou esgoto; o imóvel 
possui fonte alternativa de abastecimento de água (poço artesiano, rio, mina, vizinho, 
outros). 
7.44 – Deverá á contratada disponibilizar de uma moto com no máximo dois anos de uso 
para melhor atender ao usuário, quando de algum serviço de urgência para que seja 
resolvido de maneira rápida e eficiente. 
8. PROCEDIMENTOS GERAIS 
8.1 - Apesar da orientação e fiscalização dos serviços por parte Da SAERP, não está a 
CONTRATADA desobrigada de sua responsabilidade quanto a perfeita execução dos 
mesmos, observando-se as normas e boa qualidade dos mesmos, a fim de garantir a 
precisão dos serviços de leitura e entrega de faturas por computadores portáteis; 
 
9. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE DE CAMPO 
9.1 –Obrigações dos Agentes de consumo: 
a) Receber do Monitor o rádio e o coletor de dados com a tarefa do dia. 
b)Verificar as condições de uso do equipamento. 
c)Deslocar-se com o monitor e agentes de consumo até o ponto de início da tarefa. 
d)Inicializar o coletor de dados e conferir se os dados nele inseridos são compatíveis com 
os do imóvel. 
e)Identificar e registrar em campos específicos de transações no coletor de dados (antes 
de efetuar a leitura do hidrômetro), ocorrências ou irregularidades observadas na ligação. 
f)Executar a leitura do hidrômetro registrando no coletor de dados, acionando a impressão 
da conta, retirando e entregando-a ao cliente. 
g)Esclarecer ao cliente possíveis dúvidas quanto ao conteúdo da conta (ex: alta ou baixa 
de consumo, cobrança pela média) e orientá-lo quanto aos procedimentos a adotar para 
cada ocorrência, formas e locais de pagamento. 
h) Prestar informações, quando solicitado pelo cliente, sobre falta de água, falta de 
pressão, refluxo de esgoto, vazamentos, serviços e tarifas. 
i) Executar os serviços de Pesquisa Operacional e Entrega excepcional de documentos. 
(Avisos, Notificações de Débitos e Segunda Via de Contas). 
j) Entrar em contato com o Monitor quando ocorrerem fatos que comprometam a leitura 
ou para dirimir dúvidas para permitir o esclarecimento de dúvidas ao cliente. 
k) Ao final da jornada, relatar ao Monitor os fatos relevantes ocorridos no dia, quanto ao 
não cumprimento da rota, problemas com o equipamento, na interação com o cliente, 
dificuldades para a realização da tarefa, etc. 
l) Entregar ao Monitor o equipamento, bem como todas as contas emitidas e não 
entregues ao cliente. 
m) Verificar os avisos de falta de água e informar o cliente caso esteja na área 
compreendida. 
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9.2 – Obrigações do Monitor de Serviços de Campo: 
a) Entregar os coletores de dados, as Impressoras, os rádios e os suprimentos aos 
Agentes de consumo. 
c) Acompanhar os Agentes de consumo até o início da tarefa. 
d) Coordenar e acompanhar as equipes na execução da apuração de consumo, entrega de 
documentos, revisão de códigos de leitura antes da emissão da conta, pesquisa 
operacional, vistoria de ligações inativas, acatamento de solicitações de serviços e 
atendimento ao cliente. 
e) Acompanhar e auxiliar os Agentes de consumo, pessoalmente ou através de rádio. 
f) Solicitar ao cliente, quando requerido pelo Agente, que sejam tomadas medidas para 
que os serviços possam acontecer de forma normal. 
g) Fornecer ou complementar, se solicitado, informações sobre a conta de água, leitura de 
hidrômetros, vazamentos, etc. 
h) Estar preparado para substituir de imediato o Agente quando necessário, dando 
continuidade às atividades. 
i) Comunicar à SAERP as ocorrências que necessitem providências imediatas, como 
vazamentos na rede ou ramal, obstrução de esgoto, “tapa-buraco”, etc. 
j) Avaliar a desempenho do Agente quanto ao seu desempenho no relacionamento com o 
cliente e o grau de satisfação do mesmo com o serviço executado, garantindo a qualidade 
do mesmo. 
k) Recolher os coletores de dados e rádios após a jornada de trabalho, controlando o 
estado de conservação e das condições de uso dos mesmos. 
l) Dar apoio às atividades, resolvendo eventuais problemas, garantindo a qualidade dos 
serviços executados, prestando esclarecimentos aos clientes e mesmo substituindo algum 
empregado quando se fizer necessário. 
 
9.3 - Supervisor 
a) Servir de interlocutor da CONTRATADA junto à SAERP, quanto à execução do objeto do 
contrato, bem como para prestar esclarecimentos necessários durante todo o prazo 
contratual; 
b) Comparecer, sempre que convocado, ao local designado pela SARP no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas 
relacionados com os serviços contratados; 
c) Manter a SAERP informada de todos os detalhes dos serviços, de acordo com as 
conveniências desta, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a consulta; 
d) Manter direto e ininterrupto contato com a SAERP, trazendo ao seu conhecimento 
quaisquer dificuldades que surgirem a fim de serem eliminadas. 
e) Proceder todo o planejamento e a logística dos serviços e organizar a infra-estrutura. 
 
10. GESTÃO DO CONTRATO 
10.1 - Ao gestor do contrato caberá acompanhar e fiscalizar a fiel observância das 
disposições do contrato; 
10.2 - Na hipótese de serem constatadas deficiências na execução dos serviços, o gestor 
do contrato fará um relatório comunicando as falhas ocorridas, com cópia para a 
contratada, visando à imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo de 
aplicação das penalidades previstas no contrato. 
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11. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS EMPREGADOS 
11.1 - O treinamento dos empregados selecionados pela CONTRATADA para 
desempenharem as atividades previstas no contrato são de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo obedecer aos critérios e conteúdos estabelecidos pelo SAERP, que 
se responsabiliza em ministrar treinamento básico somente aos empregados da 
CONTRATADA selecionados para atuarem como Supervisores e Monitores. Todo 
treinamento será acompanhado por servidores da SAERP. Os empregados da 
CONTRATADA treinados pela SAERP deverão efetuar o repasse do treinamento aos demais 
empregados alocados no contrato, conforme ficar estabelecido pela SAERP. 
 
12 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
12.1 - A contratada deverá estar apta a iniciar os trabalhos, inclusive com a equipe técnica 
capacitada para assumir as atividades do objeto contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, 
após a assinatura do contrato; 
12.2 - A prestação de serviços não caracterizará qualquer vínculo empregatício dos 
profissionais com a SAERP. Caberá exclusivamente à contratada, a responsabilidade legal 
por todo o pessoal envolvido, bem como obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
ou quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que porventura venham a existir para 
com seus empregados, em consonância com a legislação trabalhista ou acordo coletivo de 
trabalho da categoria profissional em vigor, visando cumprir o objeto contratado; 
12.3 - Qualquer prejuízo causado à SAERP ou a terceiros, em decorrência do uso indevido 
das informações, será de total responsabilidade da empresa contratada, sendo cabíveis as 
penalidades previstas em lei; 
12.4 - A contratada será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados pelos 
seus empregados alocados para a prestação de serviços para a SAERP, isentando a 
contratante de toda e qualquer reclamação relativa a estes eventos, sejam eles causados 
por negligência, imprudência ou imperícia de sua parte, ou de seus representantes ou 
prepostos. 
 
13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
13.1 - Será disponibilizado pela CONTRATADA um profissional que será o Supervisor, 
responsável pela coordenação das equipes, relacionamento entre a contratante e o 
contratado, planejamento, execução e acompanhamento dos serviços contratados; 
13.2 - Fornecer camisetas com a inscrição “A Serviço da SAERP” de identificação 
profissional e cartões com fotografia e número de identidade, para os técnicos alocados à 
prestação de serviço no SAERP, que será sempre exigido para assegurar o acesso às suas 
dependências; 
13.3 - Substituir, ante a expressa manifestação escrita da SAERP, quaisquer de seus 
profissionais encarregados da execução de serviços, que não corresponda aos princípios 
éticos e morais nas dependências das unidades da contratante; 
13.4 - Garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro dos padrões de qualidade, 
segurança, higiene e medicina do trabalho; 
13.5 - Garantir o cumprimento dos prazos contratuais e os estabelecidos em todas as 
atividades do objeto contratado; 
13.6 - Assegurar o sigilo sobre as informações da SAERP; 
13.7 - Assegurar a capacitação necessária para a equipe que realizará os trabalhos do 
objeto contratado; 
13.8 - Apresentar, mensalmente, mapa detalhado informando as atividades desenvolvidas 
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e as horas trabalhadas em atividades de implantação e manutenção evolutiva, para fins de 
controle, gerenciamento e criação de histórico de atividades realizadas. 
13.9- Apresentar, mensalmente, relatório informando as atividades desenvolvidas de 
manutenção corretiva e preventiva, para fins de controle, gerenciamento e criação de 
histórico de atividades realizadas. 
13.10 - Os agentes, monitores e supervisores deverão estar com equipamentos para 
comunicação via rádio ou outro para comunicação com o escritório da CONTRATADA e a 
base da SAERP. 
13.11 – A empresa vencedora do certame deverá possuir escritório (matriz ou filial) no 
município de são José do Rio Pardo. 
 
14 – OBRIGAÇÕES DA SAERP 
14.1 - A gestão do contrato a ser celebrado entre a SAERP e a empresa contratada será 
atribuição dos responsáveis da área de água, esgoto e administrativo que deverá: 
14.2 - Nomear o Gerente de Projeto que atuará durante o período de vigência do 
contrato; 
14.3 - O Gerente de Projeto é o ponto focal entre a SAERP e a contratada que, 
juntamente com o Supervisor da contratada, será responsável pelo planejamento, 
coordenação, controle, e outras atividades correlatas dos projetos, que fazem parte do 
objeto contratado; 
14.4 - Inspecionar as condições técnicas e operacionais da contratada, através de 
acompanhamento sistemático, relatórios gerenciais, questionários de avaliação dos 
usuários dos serviços; 
14.5 - Agendar reuniões periódicas com a contratada para avaliação dos serviços 
prestados e recomendar alternativas de soluções para eventuais problemas; 
14.6 - Permitir acesso dos técnicos da Contratada às dependências da SAERP, por ocasião 
das intervenções técnicas a fim de fazer cumprir o objeto licitado; 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Daniel Garcia Cobra Monteiro 

Superintendente 
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ANEXO II 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
Pregão Presencial n. 15/2021 
Processo 1035/2021. 
Nome da Proponente: 
Endereço 
Telefone/Fax: 
CNPJ/MF N. 
 
Propomos executar integralmente os serviços constantes do objeto do presente edital, de 
acordo com as especificações técnicas correspondentes, pelo valor mensal total a 
seguir: 
 
 
R$______________ (______________________________________), conforme 
especificações contidas no anexo III. 
 
 
Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, 
diretos ou indiretos, inclusive ISSQN se houver incidência, não importando a natureza, que 
recaiam sobre a execução dos serviços objeto da presente licitação, inclusive detalhes 
previstos nas especificações técnicas e que porventura não estejam explicitados na 
Planilha para Orçamento dos Serviços (Anexo III). 
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- Do preço apontado.....% (.......) referem-se à mão-de-obra incluindo os encargos sociais 
e .....% (.......) referem-se a materiais e equipamentos.  
 
- Segue como anexo a Planilha para Orçamento de Serviços (Anexo III do edital), bem 
como as Composições dos Valores Ofertados para cada item (Anexos 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 
3F, 3G, 3H, 3I, 3J e 4 do edital) devidamente preenchidos. 
 
- Prazo de validade da presente proposta: __ ( _______ ) dias da data estipulada para sua 
apresentação (não inferior a 60 dias). 
 
- O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável 
 
- Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos 
cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 
8.666/93 com suas alterações. 
 
Data: ___/___/___ 
Assinatura: 
Nome: 
RG: 
CPF: 

 
 

ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 
 

PLANILHA DE ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

Nome da Proponente: 
Endereço 
Telefone/Fax: 
CNPJ/MF N. 

Item Descrição dos Serviços Un. 

Qte 
Mensal 
Estima

da 
       

1 
Leitura de hidrômetro com emissão 
e entrega simultânea de faturas de 

água ou água e esgoto. 
Serviço 22.000        



SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo 
Avenida Deputado Eduardo Vicente Nasser nº 1.125 – Centro, São José do Rio Pardo-SP. 

Autarquia Municipal – Lei Municipal nº 3666/2010 – 4210/2014 
 

 

2 

Vistoria técnica, revisão de leituras 
e inspeção com laudo fotográfico e 

caso necessário utilização de 
geofone para localizar possíveis 

vazamentos não aparentes, 
problemas em hidrômetros, no 
cavalete e seus acessórios tais 
como: vazamento visível, sem 

padronização, situação do 
hidrômetro (funcionando ou não, 
virado, visor sem condições de 

leitura, lacres, cadastrado ou não). 

Serviço 500        

3 
Verificação de divergências 
cadastrais e outros correlatos em 
momento de leitura. 

Serviço 200        

4 Corte no fornecimento no cavalete Serviço 500        

5 Restabelecimento do fornecimento. Serviço 500        

6 
Instalação ou substituição de 

hidrômetros, com colocação de 
lacres para coibir eventuais fraudes 

Serviço 200        

7 

Cortes de água na calçada quando 
o acesso ao cavalete do hidrômetro 
estiver obstruído e o contribuinte 
não facilitar o acesso ao mesmo 

Serviço 200        

8 Verificação de ligação cortada com 
o abastecimento mantido Serviço 100        

9 

Serviço de cadastro completo do 
usuário e sua atualização no 

sistema da SAERP com relatório 
fotográfico 

Serviço 500        
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10 
Serviço de caça fraude com 

verificação de ligação clandestina 
(by-pass) com relatório. 

Serviço 100 
       

Total:   
Total por 12 meses:  

      
  
Preço Global mensal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III-A 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 

 
Levantamento de Custos 

 
Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 

 
Item 1 
Leitura de hidrômetros com emissão e entrega simultânea de fatura de água ou água 
e esgoto  
Quantidade mensal estimada de 22.000 leituras; 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
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Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   
TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 

  

Lucro   
 
Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade 
de serviço por 
func. Dia 

Quant. De 
funcionários 
para....... 
unidades 
mensais  

Quant. Hora 
por unidade 
de serviço 
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Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III-B 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 

 
Levantamento de Custos 

 
Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 

 
Item 2 
Vistoria técnica, revisão de leituras e inspeção com laudo fotográfico e caso 
necessário utilização de geofone para localizar possíveis vazamentos não aparentes, 
problemas em hidrômetros, no cavalete e seus acessórios tais como: vazamento 
visível, sem padronização, situação do hidrômetro (funcionando ou não, virado, visor 
sem condições de leitura, lacres, cadastrado ou não).  
Quantidade mensal estimada de 500. 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
Monitor de Campo   
Agente de Campo   
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Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   
TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 

  

Lucro   
 
Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade 
de serviço por 
func. Dia 

Quant. De 
funcionários 
para ....... 

Quant. Hora 
por unidade 
de serviço 
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unidades 
mensais 

 
    
    
    
    
Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO III-C 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 

 
Levantamento de Custos 

 
Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 

 
Item 3 
Verificação de divergências cadastrais e outros correlatos em momento de leitura. 
Quantidade mensal estimada de 200 verificações. 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
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TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   
TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 

  

Lucro   
 
Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade 
de serviço por 
func. Dia 

Quant. De 
funcionários 
para ....... 
unidades 
mensais  

Quant. Hora 
por unidade 
de serviço 
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Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO III-D 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 

 
Levantamento de Custos 

 
Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 

Item 4 da Planilha de Orçamento (Anexo III) 
Quantidade estimada de 500 unidades mensais 

 
Item 4 
Corte no fornecimento no cavalete. 
Quantidade mensal estimada de 500 cortes. 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
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Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   
TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 

  

Lucro   
 
Informações Adcionais 

Categorias Quant. de unidade Quant. De Quant. Hora 
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de serviço por 
func. Dia 

funcionários 
para ....... 
unidades 
mensais 

por unidade 
de serviço 

 
 
 
 

   

    
    
    
Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III-E 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 
 

Levantamento de Custos 
 

Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 
 
Item 5 
Restabelecimento do fornecimento. 
Quantidade mensal estimada de 500 restabelecimentos. 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
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Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   
TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 

  

Lucro   
 
Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade Quant. De Quant. Hora 
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de serviço por 
func. Dia 

funcionários 
para ....... 
unidades 
mensais  

por unidade 
de serviço 

 
    
    
    
    
Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III-F 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 

 
Levantamento de Custos 

 
Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 

 
Item 6 
Instalação ou substituição de hidrômetros, com colocação de lacres para coibir 
eventuais fraudes. 
Quantidade mensal estimada de 200 instalações/substituições. 
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Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   
TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 

  

Lucro   
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Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade 
de serviço por 
func. Dia 

Quant. De 
funcionários 
para ....... 
unidades 
mensais  

Quant. Hora 
por unidade 
de serviço 

 
    
    
    
    
Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III-G 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 
 

Levantamento de Custos 
 

Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 
 
Item 7 
Cortes de água na calçada quando o acesso ao cavalete do hidrômetro estiver 
obstruído e o contribuinte não facilitar o acesso ao mesmo.  
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Quantidade mensal estimada de 200. 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   
TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 
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Lucro   
 
Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade 
de serviço por 
func. Dia 

Quant. De 
funcionários 
para ....... 
unidades 
mensais  

Quant. Hora 
por unidade 
de serviço 

 
    
    
    
    
Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III-H 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 
 

Levantamento de Custos 
 

Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 
 
Item 8 
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Verificação de ligação cortada com o abastecimento mantido. 
Quantidade mensal estimada de 100 verificações. 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   
TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN.   
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MENSAIS 
Lucro   
 
Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade 
de serviço por 
func. Dia 

Quant. De 
funcionários 
para ....... 
unidades 
mensais  

Quant. Hora 
por unidade 
de serviço 

 
    
    
    
    
Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III-I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 
 

Levantamento de Custos 
 

Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 
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Item 9 
Serviço de cadastro completo do usuário e sua atualização no sistema da SAERP com 
relatório fotográfico. 
Quantidade mensal estimada de 500 serviços cadastrais. 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
   



SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo 
Avenida Deputado Eduardo Vicente Nasser nº 1.125 – Centro, São José do Rio Pardo-SP. 

Autarquia Municipal – Lei Municipal nº 3666/2010 – 4210/2014 
 

 

TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 

  

Lucro   
 
Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade 
de serviço por 
func. Dia 

Quant. De 
funcionários 
para ....... 
unidades 
mensais  

Quant. Hora 
por unidade 
de serviço 

 
    
    
    
    
Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III-J 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 
 

Levantamento de Custos 
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Modelo (exemplo) da composição mensal do valor ofertado. 

 
Item 10 
Serviço de caça fraude com verificação de ligação clandestina (by-pass) com relatório. 
Quantidade mensal estimada de 100 serviços caça fraude. 
Montante mensal "A" Custo Unitário Custo Total 
Categoria   
Supervisor   
Monitor de Campo   
Agente de Campo   
Adicionais (periculosidade/insalubridade)   
Plano de Contingência   
TOTAL DOS SALÁRIOS   
Encargos Sociais (Detalhar conforme anexo 4)   
Vale Refeição   
Vale Transporte   
Treinamento de Pessoal   
Uniformes   
Seguro de vida   
Outros (Especificar)   
TOTAL DE MONTANTE "A"   
   
Montante mensal "B"   
Veículos (combustível/manutenção/depreciação ou aluguel, 
IPVA, seguros, etc.) 

  

Equipamentos   
Depreciação coletores   
Insumos (bobina, papel, etc)   
Outros (Especificar) --- materiais administrativos   
Despesas Administrativas / Operacionais (ESPECIFICAR)   
IPTU   
Energia Elétrica   
Aluguel de imóvel   
Aluguel de rádio   
TOTAL DE MONTANTE "B"   
   
Custo total (A+B)   
   
TRIBUTOS   
PIS   
COFINS   
ISSQN   
C.SOCIAL   
IRPJ   
OUTROS (Especificar)   
TOTAL DE TRIBUTOS   
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TOTAL MENSAL (Montante A + Montante B + Total 
de Tributos) 

  

PREÇO POR UNID., CONSIDERAR ............ UN. 
MENSAIS 

  

Lucro   
 
Informações Adicionais 

Categorias Quant. de unidade 
de serviço por 
func. Dia 

Quant. De 
funcionários 
para ....... 
unidades 
mensais  

Quant. Hora 
por unidade 
de serviço 

 
    
    
    
    
Salário Base e 
Encargos 

Salário Base Encargos (**) Total Salário 

    
Salário Mensal do 
Supervisor 

   

Salário Mensal do Monitor 
de Campo 

   

Salário Mensal do Agente 
de Campo 

   

(**) OBS: Detalhar conforme tabela no anexo IV 
 
Sindicato da Categoria Piso Salarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL N. 15/2021 
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Modelo (exemplo) da tabela de composição dos encargos sociais considerados para os 
Anexos III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J 

 
  
ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS 
DISCRIMINAÇÃO % 
GRUPO A  
Previdência social  
F.G.T.S.  
Salário educação  
SESI/SESC  
SENAI/SENAC  
INCRA  
Seguro Acidentes do Trabalho  
SEBRAE  
TOTAL GRUPO A  
  
GRUPO B  
Férias  
Auxílio enfermidade  
Licença paternidade/maternidade  
Faltas legais  
Acidente do trabalho  
Aviso prévio trabalhado  
13º salário  
TOTAL GRUPO B  
  
GRUPO C  
Demissão sem justa causa  
Aviso prévio indenizado  
Indenização adicional  
TOTAL DO GRUPO C  
  
GRUPO D (incidência cumulativa)  
GRUPO A x GRUPO B  
TOTAL GRUPO D  
  
TOTAL GERAL %  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

 
(nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº---------------, neste ato representada 
por............................., portador da C.I. nº .................., inscrito no CPF sob o nº 
......................, declara, para os fins do Processo Licitatório nº 1035/2021, Pregão nº 
15/2021, que atende plenamente aos requisitos de habilitação exigidos para a participação 
no supra referido certame. 

 
 

_________________,       de 
 

                                                                _________________ 
Representante legal 

(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
   
 
 
    (nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº-------------
--, neste ato representada por............................., portador da C.I. nº .................., 
inscrito no CPF sob o nº ......................, declara, para os fins do disposto no inciso 
XXXIII, do artigo 7º, da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis 
anos. 

 
 
 

_________________,       de 
 
 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
 
 
 
 
 
 
Observação: se a licitante empregar menor, na qualidade de aprendiz a partir de 14 anos, 
deverá constar na declaração. 
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ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
   (nome da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº---------------, 
neste ato representada por............................., portador da C.I. nº .................., inscrito 
no CPF sob o nº ......................, declara, para os devidos fins, que não está impedida de 
participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública. 
 
 

_________________,       de 
 
 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VIII 

 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO 
DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO 
LICITANTE SE EANQUADRAR COMO ME OU EPP) 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro (amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 
pregão, que estou (amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, 
para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterada 
pela Lei complementar 147/2014. 
(Local e Data) 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 

 
_________________,       de 

 
 

Representante legal 
(Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo 
Avenida Deputado Eduardo Vicente Nasser nº 1.125 – Centro, São José do Rio Pardo-SP. 

Autarquia Municipal – Lei Municipal nº 3666/2010 – 4210/2014 
 

 

 
ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO RELATIVA AO ARTIGO 117 DA C. E. 

 
 
 
 
 

A empresa ___________ sediada à Rua (Av., Al., etc.) _________, cidade ____, estado 
____, inscrita no CNPJ sob nº ______________, por seu diretor (sócio gerente, 
proprietário)_________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________, e 
inscrito(a) no CPF/MF com o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para 
fins de participação no Pregão presencial para registro de preços nº 15/2021, ora sendo 
realizado pela SAERP, que cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de 
seus empregados, em atendimento à Constituição do Estado de São Paulo, artigo 117, 
parágrafo único, (apenas se tiver matriz, ou filial, instaladas neste Estado de São Paulo). 
 

 
________________________________________ 

Local e data 
 
 

________________________________________ 
Nome e identidade do declarante 
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ANEXO X 

 
MNUTA DO CONTRATO. 

 
CONTRATO Nº. .......... 
PREGÃO Nº. 15/2021 
PROCESSO Nº. 1035/2021 
 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SAERP – Superintendência Autônoma de Água e 
Esgoto de Rio Pardo E A EMPRESA _________________, para A contratação de empresa 
especializada para prestação dos seguintes serviços: leitura de hidrômetros com emissão e 
entrega simultânea de faturas de água e/ou água e esgoto; verificação de divergências 
cadastrais e outros correlatos no momento da leitura; corte no fornecimento; 
restabelecimento do fornecimento; EM TODOS OS LOCAIS SERVIDOS PELA REDE DE 
ABASTACIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO, 
incluindo para tanto o fornecimento de mão-de-obra, materiais e 
equipamentos, softwares e local para a atividade. As atividades simultâneas 
deverão ser “in loco” realizadas pela licitante por ocasião da medição ou 
atividade fiscalizatória própria, conforme especificações técnicas constantes no anexo 
I (Termo de Referência). 
 
Aos ___ dias do mês de ____ do ano de dois mil e vinte e um, na Sede da SAERP, situada 
à Avenida Deputado Eduardo Vicente Nasser, nº 1125 – Centro, São José do Rio Pardo/SP, 
presentes, de um lado, a SAERP – Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio 
Pardo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.659.196/0001-59, neste ato representada pelo 
Sr._____________, portador do RG_________, inscrito no CPF/MF sob nº                     , 
de ora em diante designado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 
_____________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______, com sede à 
_________________, nº ____, bairro _________, município de _____________/SP, 
representada pelo Sr. ________________, portador do RG ____, inscrito no CPF/MF sob 
nº _______, na forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, na qualidade de adjudicatária no pregão presencial Nº 15/2021, processo 
administrativo nº ____/__, cujo inteiro teor a CONTRATADA declara expressamente, nesta 
avença, conhecer e aceitar, e à qual se vinculam as partes, firmam o presente contrato, de 
acordo com as normas emanadas da Lei Municipal 2670/03, regulamentada pelo Decreto 
Municipal 3596/06, da Lei Federal 10520/02 e da Lei Federal 8666/93, em sua redação 
atual, da Lei Complementar Federal 123/06, e, subsidiariamente pelo Código Civil 
Brasileiro, com as seguintes cláusulas: 
 
1. DO OBJETO: 
A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação dos seguintes serviços: leitura de hidrômetros com emissão e entrega 
simultânea de faturas de água e/ou água e esgoto; verificação de divergências cadastrais 
e outros correlatos no momento da leitura; corte no fornecimento; restabelecimento do 
fornecimento; EM TODOS OS LOCAIS SERVIDOS PELA REDE DE ABASTACIMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO, incluindo para tanto o 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, softwares e local 
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para a atividade. As atividades simultâneas deverão ser “in loco” realizadas 
pela licitante por ocasião da medição ou atividade fiscalizatória própria, 
conforme especificações técnicas constantes no anexo I (Termo de Referência), e 
instrumento convocatório e nos autos do Pregão Presencial nº 15/2021. 
 
2. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO: 
2.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos Serviços CONTRATADOS, 
encontram-se indicados na tabela abaixo: 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTID. UNID. EMPRESA VALOR 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

       
       
3. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo as necessidades da unidade 
requisitante, a qual emitirá Ordem de Serviço durante a vigência do contrato, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo I (Termo de referência) deste certame;  
3.2. A execução do objeto será acompanhada, conforme o caso, nos termos dos arts. 67 a 
73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
3.3 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com as especificações 
constantes do termo de referência (art. 76 da Lei Federal nº. 8.666/93). 
3.4 – Os serviços serão objeto de recebimento provisório, nos termos do art. 73, I, “a”, da 
Lei Federal nº. 8.666/93. 
3.5 – Os serviços serão objeto de recebimento definitivo, nos termos do art. 73, I, “b”, da 
Lei Federal nº. 8.666/93. 
3.6 – O(s) contratado(s) fica(m) obrigado(s) a substituir o(s) serviço(s) que vier(em) a ser 
recusado(s), observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo que o 
recebimento previsto no subitem 3.4 não importará sua aceitação. 
3.7 – O prazo para o início da execução dos serviços será de 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. 
3.8. O não atendimento dos prazos fixados no presente contrato implicará em pena de 
rescisão do termo que instrumentaliza a contração, salvo justificativa fundamentada do 
prestador dos serviços, com a devida aceitação do ordenador de despesa da unidade 
orçamentária responsável pela contratação;  
 
4. DO PAGAMENTO 
4.1- O pagamento devido ao (s) contratado (s) será efetuado MENSALMENTE em até 
30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal, mediante depósito na conta bancária 
fornecida pelo licitante vencedor, ficando ainda condicionado ao seguinte: 
a) Apresentação de atestados expedidos pela Secretaria ordenadora da despesa que 
comprovem a efetiva e satisfatória entrega do objeto do presente edital. 
b) Apresentação de certidões negativas de débito relativas à Seguridade Social (CND do 
INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS) atualizadas. 
 
5. DO REEQUILIBRIO/REVISÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS. 
5.1. A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deverá ser 
acompanhada de documentos que comprovem a solicitação. 
5.1.1 Junto ao requerimento, o contratado deverá apresentar planilha de custos 
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comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão 
dos preços, evidenciando quanto o aumento de preços ocorrido repercute nos valores 
contratados. 
5.1.2. A SAERP, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à análise 
para reequilíbrio ou revisão dos preços. 
5.1.3. Os pedidos de atualização dos preços se necessário tal equilíbrio, só serão 
recebidos se a contratada comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro. 
5.1.4. O documento do licitante que solicita o reequilíbrio econômico-financeiro, deverá 
ser protocolado na Sede da SAERP;  
5.1.5. O documento solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro será apreciado pelas 
autoridades competentes e submetido ao Setor Jurídico do Município, para efeitos de 
parecer e análise;  
5.1.6. As alterações decorrentes do reequilíbrio e/ou revisão dos preços serão publicadas e 
ficarão disponibilizados em meio eletrônico na pagina da Prefeitura/SAERP. 
5.1.7. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 
processo de revisão ou reequilíbrio de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções pré-
definidas neste Edital e na Legislação pertinente. 
 
5. 2. DO REAJUSTE 
5.2.1 – Os preços contratados não sofrerão qualquer espécie de reajuste durante o 
primeiro ano de vigência desta avença, uma vez transcorrido esse prazo, havendo 
prorrogação, os preços poderão ser corrigidos pela variação anual, observada no mesmo 
período, por índice oficial.  
 
6. DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 
6.1- O gestor do contrato será indicado pela SAERP após a assinatura do contrato e será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato e da execução dos serviços, 
cabendo-lhe, entre outras atribuições, em representação a SAERP: 
6.2- Inspecionar as condições técnicas e operacionais da contratada, através de 
acompanhamento sistemático, relatórios gerenciais, questionários de avaliação dos 
usuários dos serviços; 
6.3- Na hipótese de serem constatadas deficiências na execução dos serviços, o gestor do 
contrato fará um relatório comunicando as falhas ocorridas, com cópia para a contratada, 
visando à imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo de aplicação das 
penalidades previstas no contrato 
6.4- A ação fiscalizadora do CONTRATANTE visa o cumprimento das obrigações 
contratuais, por parte da CONTRATADA e não exclui, bem como não diminui, sua completa 
responsabilidade na execução dos serviços. 
6.5- Os esclarecimentos solicitados pelo gestor do contrato deverão ser prestados 
imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em 
que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
6.6- É direito da fiscalização da Contratante recusar quaisquer serviços quando entender 
que a sua execução está irregular. 
 
7. DO PRAZO DO CONTRATO 
O presente contrato terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura de 
seu instrumento, podendo, a consenso das partes, ter sua duração prorrogada, nos 
termos e condições preceituadas no artigo 57, II da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
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atualizações. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
8.1 Compete à SAERP: 
8.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA nos prazos e condições avençadas. 
8.1.2 - exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio do Gestor 
do contrato, à qual a CONTRATADA deverá facilitar o exercício de suas funções, nos 
termos do artigo 67, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
8.1.3- Permitir acesso dos técnicos da Contratada às dependências da SAERP, por ocasião 
das intervenções técnicas a fim de fazer cumprir o objeto licitado; 
8.1.4- A SAERP terá um Gestor e a Contratada o Supervisor, que farão o devido 
planejamento, coordenação, controle e outras atividades correlatas dos projetos que 
fazem parte do objeto contratado; 
8.2 – Compete à CONTRATADA, sem prejuízo das disposições previstas em lei: 
8.2.1 - manter, durante o prazo de execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas; todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer 
a manutenção do contrato, facultando-se ao CONTRATANTE o direito de exigir, a qualquer 
tempo, o cumprimento desta condição; 
8.2.2 – sem prejuízo das exigências previstas no contrato e quando formalmente 
solicitada, fornecer a documentação que o CONTRATANTE entenda necessária e suficiente 
para comprovar a regularidade dos procedimentos trabalhistas da CONTRATADA, relativos 
aos trabalhadores alocados na SAERP. 
8.2.3 - assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por seus 
empregados ou prepostos, na área de prestação de serviços, dentro do exercício das 
atribuições; 
8.2.4 - comprovar, mensalmente, o recolhimento de todos os encargos sociais e 
previdenciários, e, sempre que solicitado, a regularidade da situação dos empregados, 
mediante apresentação do Livro de Registros, Carteira Profissional e Folhas de 
Pagamento, ou quaisquer outros documentos relativos aos empregados que prestarem 
serviços nas dependências do CONTRATANTE; 
8.2.5 - acatar e fazer com que seus empregados acatem todas as instruções emanadas do 
Gestor do Contrato da CONTRATANTE para fiscalizar os seus serviços; 
8.2.6 - responsabilizar-se pela freqüência de seus empregados, substituindo 
imediatamente os faltosos, ou os que se afastarem eventualmente, por motivo de férias, 
licença ou por qualquer outro fato, sem ônus para o CONTRATANTE, bem como os que 
não se apresentarem devidamente uniformizados, portando crachá de identificação, 
observando a qualificação necessária e o horário a ser cumprido; 
8.2.7 - responsabilizar-se pelos encargos previstos na legislação trabalhista e 
previdenciária, respondendo perante seu pessoal na qualidade de empregador exclusivo, 
em juízo ou fora dele, para todos os efeitos e fins de direito; 
8.2.8 - apresentar a composição dos encargos sociais e trabalhistas, da taxa de 
administração e dos demais custos, discriminadamente, guardando conformidade com o 
percentual total apresentado na sua proposta comercial; 
8.2.9 – providenciar, sem ônus para o empregado ou para o CONTRATANTE, todos os 
equipamentos de proteção individual (EPI’s) exigidos em lei, obrigando o correto uso dos 
mesmos; 
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8.2.10 - substituir, imediatamente, após solicitação do CONTRATANTE, qualquer 
empregado julgado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares; 
8.2.11 - zelar pela disciplina de seus empregados, que deverão obedecer, dentre outras 
normas comuns, as seguintes: 
8.2.12. - é vedada a permanência do empregado nas dependências do CONTRATANTE, 
antes ou depois dos horários normais da prestação de serviços, sem prévia autorização; 
8.2.12.1 - responsabilizar-se pela não violação, bem como pelo sigilo de documentos e 
assuntos do CONTRATANTE. 
8.2.13 - indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a pessoas, bens e 
equipamentos, desde que comprovada a execução inadequada dos serviços, ficando o 
CONTRATANTE autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos; 
8.2.14 – fornecer uniformes para o pessoal contratado, sendo o mesmo composto de no 
mínimo 02 (dois) conjuntos para cada empregado contratado, incluindo os sapatos. O 
uniforme deverá apresentar o nome da empresa CONTRATADA e em destaque a 
descrição: “A SERVIÇO DA SAERP” 
8.2.14.1 – o uniforme deverá ser substituído sempre que necessário; 
8.2.14.2 - fornecer aos seus empregados, crachá (impermeável) constando o nome da 
CONTRATADA, identificação do funcionário (nome, documento e foto atual) e em 
destaque a inscrição: “A SERVIÇO DA SAERP“. O crachá deverá ser portado a altura do 
peito, de forma visível/legível. 
8.2.15 - encaminhar com antecedência, aos gestores do contrato da CONTRATANTE, 
escala de férias anuais do pessoal contratado; 
8.2.16 - realizar as suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão, 
como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames médicos 
exigidos, apresentando aos gestores do contrato do CONTRATANTE, os respectivos 
comprovantes. 
8.2.17 - Encaminhar diariamente ao gestor do contrato da SAERP, as faturas impressas e 
não entregues, independentemente do seu estado, ou seja, mesmo rasuradas, rasgadas, 
etc. 
8.2.18 - Manter reserva suficiente de coletores, impressoras, rádios e dos veículos 
utilizados para, em caso de necessidade, efetuar a substituição dos que apresentarem 
defeito, evitando prejuízos ao desenvolvimento dos serviços. 
8.2.19 - Efetuar a manutenção ou substituição dos coletores, impressoras e cabos, que 
serão entregues a SAERP. 
8.2.20 – Os veículos deverão apresentar o nome da empresa CONTRATADA e em 
destaque a descrição: “A SERVIÇO DA SAERP”.  
8.2.21 - Não efetuar despesa, celebrar acordos ou fazer declarações em nome da SAERP; 
8.2.22- O Supervisor, disponibilizado pela Contatada, será o responsável pela coordenação 
das equipes, relacionamento entre a contratante e o contratado, planejamento, execução 
e acompanhamento dos serviços contratados; 
8.2.23- Substituir, ante a expressa manifestação escrita da SAERP, quaisquer de seus 
profissionais encarregados da execução de serviços, que não corresponda aos princípios 
éticos e morais nas dependências das unidades da contratante; 
8.2.24- Garantir que todas as atividades sejam realizadas dentro dos padrões de 
qualidade, segurança, higiene e medicina do trabalho; 
8.2.25- Garantir o cumprimento dos prazos contratuais e os estabelecidos em todas as 
atividades do objeto contratado; 
8.2.26- Assegurar o sigilo sobre as informações da SAERP, sob pena de responsabilidade; 
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8.2.27- Assegurar a capacitação necessária para a equipe que realizará os trabalhos do 
objeto contratado; 
8.2.28- Apresentar, mensalmente, relatório informando as atividades desenvolvidas, para 
fins de controle, gerenciamento e criação de histórico de atividades realizadas.  
 
9. DA RESCISÃO 
9.1 Caberá rescisão deste instrumento, independentemente de interpelação ou notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, 
seja de que espécie for, na hipótese de inobservância de qualquer cláusula ou condição 
deste contrato, do instrumento convocatório e/ou a ocorrência de qualquer um dos 
motivos capitulados no artigo 78, seus incisos e §§, da Lei nº 8.666/93 e atualizações e no 
que couber nas disposições contidas na Lei nº 10.520/02. 
 
10 - DAS PENALIDADES 
Aplicam-se a este contrato as sanções previstas nas Leis Federais n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto Municipal n° 3.950, 21 
de março de 2011 (Anexo XI do Instrumento Convocatório), conforme o caso. 
 
11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 
11.1. Para cobertura das despesas oriundas deste contrato, serão utilizados os recursos 
constantes da dotação: 
 
10 - 08.01.01.17.512.0080.2126.33903900.04110000 
 
12. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
12.1 Este contrato fica sujeito às alterações previstas no artigo 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93 e atualizações. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Vincula-se ao presente contrato, para todos os efeitos legais, ficando dela fazendo 
parte integrante, o edital de licitação, o termo de referência, a (s) proposta (s) 
apresentada (s) pela (s) contratada e todos os demais documentos constantes do Pregão 
nº. 15/2021. 
13.2. A contratada fica obrigada a manter, durante a vigência do presente contrato, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
13.3. Fica eleito o foro desta Comarca de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo 
para dirimir quaisquer questões decorrentes desta contratação. 
13.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto referente à modalidade 
Pregão, a Lei Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93, com as 
demais normas aplicáveis. 
13.5. Ficam conferidas à Administração Pública todas as prerrogativas que lhe decorrem 
da Lei 8.666/93, inclusive aquelas previstas em seu art. 58.   
 

 

São José do Rio Pardo, ____de _______________ de 2021. 

Superintendente  
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Detentora (s) 
 
Testemunhas: 
 

1) _______________________________________ 

 
2) _______________________________________ 

ANEXO XI 
 

DECRETO Nº 3.950, DE 21 DE MARÇO DE 2011. 
Regulamenta a aplicação de sanção, em especial de multas nos procedimentos 
licitatórios e contratos administrativos no âmbito do Município de São José do 
Rio Pardo e dá providências correlatas. 
 

João Luis Soares da Cunha, Prefeito do Município de São José do Rio Pardo – 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 83, inciso 
XI da Lei Orgânica do Município, tendo como fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº 
8.666/93, considerando a faculdade de expedir normas para a realização de seus 
procedimentos licitatórios; considerando que a Lei nº 8.666/93, ao se referir à multa o faz 
genericamente e considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a 
aplicação de sanção. 

 
D E C R E T A: 

 

Art. 1º – A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 
87 da Lei nº 8.666/93 e artigo 7° da Lei 10.520/2002, no âmbito de São José 
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto neste Decreto. 

 

Art. 2º – A recusa injustificada do adjudicatório em assinar o contrato, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as 
seguintes penalidades: 

 

I – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
ou  

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

 

Art. 3º – O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega 
de materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei nº 
8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora sobre o 
valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 
prazo estipulado, na seguinte proporção: 
 
I – multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e  
II – Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso 
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até o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso. 
 
Parágrafo Único – A partir do 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em 
casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa 
prevista no Art. 4° deste Decreto. 
 
 
Art. 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser 
aplicadas à contratada as seguintes penalidades: 
 
I – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 
II – multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 
                        
Art. 5º O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, 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 Art. 4º deste Decreto, considerando-se a mora, nesta 
hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no 
“caput” deste artigo. 
 
Art. 6º O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de 
material somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou 
instrumento equivalente. 
 
Art. 7º As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções 
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. 
 
§ 1º Verificando que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a 
inexecução parcial, a Prefeitura Municipal, reterá, preventivamente, o valor da multa dos 
eventuais créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a 
ampla defesa. 
§  2º Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor 
da multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior. 
 
§ 3º Se esta Prefeitura Municipal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será 
devolvido à contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE. 
 
Art. 8º As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os 
procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
 
Art. 9º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o 
Decreto n° 3.920, de 13 de dezembro de 2010. 
 
 
São José do Rio Pardo, 21 de março de 2011. 
 

João Luís Soares da Cunha 
Prefeito 

 

Publicada por afixação em quadro próprio de editais na Sede da Prefeitura 
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Municipal, nesta data.     

 

 Walkyr Veronese Junior 

Secretario Municipal de Gestão Pública 
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Processo Licitatório Nº 1035/2021 
Pregão Nº. 15/2021 
 
 
 
 
 Daniel Garcia Cobra Monteiro, na qualidade de Superintendente da SAERP 
Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de Rio Pardo, Estado de São Paulo, na forma 
prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, determina a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO, esclarecendo que o objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação dos seguintes serviços: leitura de hidrômetros com emissão e 
entrega simultânea de faturas de água e/ou água e esgoto; verificação de divergências 
cadastrais e outros correlatos no momento da leitura; corte no fornecimento; restabelecimento 
do fornecimento; EM TODOS OS LOCAIS SERVIDOS PELA REDE DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DA CIDADE DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO, incluindo para tanto o fornecimento de 
mão-de-obra, materiais e equipamentos, softwares e local para a atividade. As 
atividades simultâneas deverão ser “in loco” realizadas pela licitante por ocasião da 
medição ou atividade fiscalizatória própria, conforme especificações técnicas constantes no 
anexo I (Termo de Referência), com o valor estimado de R$ 129.619,25 (cento e vinte e 
nove mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) para o exercício de 
2021 e R$ 1.425.811,75 (um milhão, quatrocentos e vinte cinco mil, oitocentos e 
onze reais e setenta e cinco centavos),  para o exercício vindouro.   

 
A presente licitação e conseqüente contratação da empresa licitante vencedora justifica-

se pela própria destinação do objeto. 
  

Os critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitação, as sanções 
administrativas aplicáveis por inadimplemento, inclusive a fixação dos prazos e as demais 
condições essenciais para o fornecimento, constam do edital e se justificam pela própria 
observância das disposições legais aplicáveis. 
  

A estimativa do valor justifica-se em razão de custos e preços praticados no mercado. 
Fica esclarecido, que as condições para a contratação estão consignadas na minuta da ata de 
registro de preços, parte integrante do edital (Anexo). 
 
   

São José do Rio Pardo, 09 de novembro de 2021. 
 
 
     

________________________________ 
Daniel Garcia Cobra Monteiro 

Superintendente  
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São José do Rio Pardo, aos 10 de novembro de 2021. 
 
 
 
Da: Pregoeira. 
Para: Procuradoria Jurídica. 
 
 
Ref.: Pregão Presencial Nº 15/2021. 
 Objeto: contratação de empresa especializada para prestação dos seguintes serviços: 
leitura de hidrômetros com emissão e entrega simultânea de faturas de água e/ou água e 
esgoto; verificação de divergências cadastrais e outros correlatos no momento da leitura; corte 
no fornecimento; restabelecimento do fornecimento; EM TODOS OS LOCAIS SERVIDOS PELA 
REDE DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO, 
incluindo para tanto o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, 
softwares e local para a atividade. As atividades simultâneas deverão ser “in loco” 
realizadas pela licitante por ocasião da medição ou atividade fiscalizatória própria, 
conforme especificações técnicas constantes no anexo I (Termo de Referência) 
 
 
 
Solicitamos desta d. Procuradoria, exame e aprovação das minutas do edital de licitação, bem 
como da decorrente contratação, nos exatos termos do parágrafo único do artigo 38, da Lei 
Federal 8666/93, em sua redação atual, bem como posterior devolução dos autos a este 
Pregoeira para prosseguimento. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

Roseane Aparecida Siqueira 
Pregoeira 
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Processo nº 1035/2021 
Pregão Presencial Nº 15/2021 
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação dos seguintes serviços: leitura de 
hidrômetros com emissão e entrega simultânea de faturas de água e/ou água e esgoto; 
verificação de divergências cadastrais e outros correlatos no momento da leitura; corte no 
fornecimento; restabelecimento do fornecimento; EM TODOS OS LOCAIS SERVIDOS PELA REDE 
DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SAO JOSÉ DO RIO PARDO, incluindo 
para tanto o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, softwares e 
local para a atividade. As atividades simultâneas deverão ser “in loco” realizadas pela 
licitante por ocasião da medição ou atividade fiscalizatória própria, conforme 
especificações técnicas constantes no anexo I (Termo de Referência). 
 

À PREGOEIRA 
 

Trata o presente de abertura de procedimento licitatório visando à contratação supra, 
enquadrando-se na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme legislação pertinente e, no que 
couber, a Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, e demais normas pertinentes. 
 

Há nos autos declaração da existência de dotação orçamentária para atendimento à 
despesa, conforme fls. _____. 
 

O presente processo nos foi encaminhado para manifestação quanto ao teor do edital e 
da minuta de instrumento contratual. 
 

É o relatório. 
 

NOSSO PARECER 
 

Foi encaminhado a essa assessoria jurídica o procedimento de licitação acima 
mencionado para emissão de parecer consultivo acerca da documentação e minutas 
apresentadas para realização do certame, cujo parecer não tem caráter vinculativo nem 
decisório, a ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a obrigatoriedade de 
acatamento. 

 
Nos termos da determinação constante do artigo 38, parágrafo único, da Lei Federal 

8666/93, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 8.883/94, esta Procuradoria 
examinou a minuta do instrumento contratual da avença contida nesse processo, opinando, 
quanto a esta matéria, pelo prosseguimento do feito em sua regular cadência. 
 

O termo de referência com suas especificações e exigências, os valores cotados que são 
parâmetros para estimativa de preços, bem como a comprovação de que o objeto pode ser 
atendido por várias empresas, são de responsabilidade do órgão requisitante e da autoridade 
competente para autorizar a abertura do presente certame. 
 

Por derradeiro, esta Assessoria se atém, tão somente, às questões relativas à legalidade 
das minutas conforme determinado na Lei 8.666/1993, ressalvando, portanto, que todo o 
procedimento deverá observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e 
atos essenciais, não competindo à Procuradoria nenhuma consideração acerca do mérito da 
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presente aquisição e da discricionariedade da Administração Pública em seus atos. Considerando 
ainda que as especificações técnicas contidas no termo de referência são de responsabilidade da 
Pasta requisitante. 
 

À Autoridade superior para conhecimento e decisão. 
 

São José do Rio Pardo, 10 de novembro de 2021.    
 

 
 

Daniela Pizani D’Ávila e Silva 
OAB/SP 153.481 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


