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1. PREÂMBULO 

1.1 A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 
32.799.282/0001-25, com sede situada na Rua Álvares de Castro – Nº 607/ 3º andar – 
Araçatiba – Maricá-RJ – CEP.: 24901-355, torna público que, devidamente autorizado na 
Resolução de Diretoria nº 004/2020 em 27 de maio de 2020, na forma do disposto no 
processo administrativo nº 28282/2019, que no dia, hora e local indicados no item 4 deste 
Edital, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL POR LOTE, no MODO DE DISPUTA ABERTO que será regido pela Lei 
Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, pelo Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR - RILC, bem como da legislação correlata e 
disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. 

1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste 
Edital e será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da equipe de apoio, todos designados 
nos autos do processo em epígrafe. 

1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos 
em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 
propostas.  

1.4 O edital se encontra disponível para download no endereço eletrônico 
www.sanemar.com.br, nos termos do artigo 38 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos – RILC, bem como no endereço eletrônicowww.comprasgovernamentais.gov.br–
UASG 927591, podendo, alternativamente, ser adquirido mediante entrega de 01 (uma) 

resma de papel A4/75mg², na Rua Alvares de Castro – Nº607 Araçatiba– Maricá-RJ – 
CEP.: 24901-355.  Tel: (21) 2634-0534.  

 1.4.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão o horário de Brasília/DF. 

1.4.2 Integram o edital, seus anexos, inclusive a minuta do contrato. 

1.4.3 As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são 
complementares entre si, de modo que todas devem ser consideradas para os fins a que se 
destinam. 

1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 
interpretação de quaisquer de seus dispositivos em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à 
abertura da sessão,por escrito, no endereço indicado no subitem 1.4, de 9:00  até 17:00 

http://www.sanemar.com.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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horas, ou, ainda, mediante confirmação de recebimento, por meio do correio 
eletrônicolicitacao@sanemar-sa.com.br, até às 17:00 horas do último dia do prazo referido.  

1.5.1.1 Caberá à Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do 
edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 3 (três) 
dias úteis, após o recebimento do documento. 

1.6 Os interessados poderão formular impugnações ao Edital em até 5 (cinco) dias úteis 
anteriores à abertura da sessão, por escrito, no endereço indicado no subitem 1.4, de 9:00  
até 17:00 horas, ou, ainda, mediante confirmação de recebimento, por meio do correio 
eletrônico licitacao@sanemar-sa.com.br, até às 17:00 horas do último dia do prazo referido.  

 1.6.1 Caberá à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias 
úteis após o recebimento do documento.  

1.7 Tanto as respostas às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão 
divulgados no portal eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br,pela UASG 927591-PE 
nº 03/2020, na sessão relacionada às futuras licitações, ficando, as empresas interessadas 
em participar do certame, obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações 
prestadas. 

 

2. DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1 O objeto deste pregão é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E 
LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ, utilizando 
equipamentos de sucção, aspiração e hidrojateamento de alta pressão dos seguintes 
pontos do sistema existente: 

 

a) ramais domiciliares, caixas de gordura e fossas sépticas; 

b) troncos, coletores e respectivos poços de visita; 

c) elevatórias de esgoto; 

d) estações de tratamento de esgoto (ETEs); 

e)galeria de cintura e respectivas caixas de tempo seco. 

 

A destinação final adequada para os lodos produzidos pelas ETEs operadas pela 
SANEMAR também é parte integrante do objeto, conforme as especificações contidas no 
Termo de Referência – (Anexo I). 
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2.2 O objeto será executado segundo o regime de execução de MENOR PREÇO GLOBAL 
POR LOTE. 

2.3 São as seguintes as quantidades estimadas para a contratação, conforme descrição no 
Termo de Referência:  

 

LOTE ÚNICO 

Itens Código 
CATSER 

Descrição Unidade Quant. 

1 16527 

LIMPEZA DE FOSSA/ESGOTO/BOCA 
DE LOBO. 

Custo horário corrido de utilização de 
equipamento combinado de jato d'agua 
a alta pressão com sucção por ação de 
vácuo (vácuo sewer-jet), com 
capacidade mínima de armazenagem 
de 6,00 m³ de material no tanque, 
mangueiras de captação de 4”, para 
limpeza de esgotamento sanitário, 
inclusive equipe de operação, 
abastecimento d’agua e transporte do 
material removido.  

EMOP 19.010.0025-2 

h 15.728,0 

2 19526 

COLETA/TRATAMENTO ESGOTO 
SANITÁRIO 

Descarte para tratamento de lodos em 
Estação de Tratamento de Esgoto 
licenciada.  

m³ 9.192,0 
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3. DA ABERTURA 

 

3.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, 
dirigida pela Pregoeira designada, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada 
no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo: 

EVENTOS DIA MÊS ANO HORÁRIO 

Início acolhimento das propostas 01 06 2020 10:00 

Limite acolhimento das propostas 15 06 2020 10:00 

Data de abertura das propostas 15 06 2020 10:02 

Data da realização do Pregão 15 06 2020 10:30 

Processo nº 28282/2019 

Tipo Menor Preço por Lote 

Prazo para impugnação 
até 5 (cinco) dias úteis antes da abertura das 
propostas 

Data da publicação 01/06/2020 

Local / Endereço Eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br 

Número da licitação no portal UASG 927591 - PE03/2020 

 

3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que 
impeçam a realização deste evento nas datas acima marcadas, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de 
nova comunicação. 

 

 



 
 

  
  
  
  

 

Rua Álvares de Castro, 607– 3º Andar, Araçatiba – Maricá/RJ –CEP: 24.901-355 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº28282/2019- Página 9 de 83 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 28282/2019 

Data do Início 11/11/2019 

Folha  

Rubrica  

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

FONTE: 206 

PROGRAMA DE TRABALHO: 60.117.512.55 

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 

 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

5.1 O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE, no MODO DE DISPUTA ABERTO. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 Poderão participar deste pregão eletrônico as pessoas físicas ou jurídicas que atuem 
em ramo de atividade compatível com o objeto licitado, e que estejam com Credenciamento 
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 
disposto no artigo 9º da Instrução Normativa SEGES/MP n. 3, de 2018. 

 6.1.1Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

6.2Não poderão participar do certame empresas impedidas de licitar e contratar nos termos 
do art. 38 da Lei nº 13.303/2016 e do art. 10 do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos. 

6.3 - Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle 
de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.  

6.3.1 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas 
não serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

6.3.2- Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 
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participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que 
dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

6.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

6.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
seus artigos. 42 a 49. 

6.4.1.1.a assinalação do campo “não”, produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

6.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital, seus 
anexos e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e 
no Regulamento Interno de Licitações e Contratos; 

6.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

6.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

6.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente. 

6.5 A contratada deverá cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01/08/2013, 
“Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração 
pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento. 

6.6 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 
Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, no inciso III do 
art. 83 da Lei Federal n.º 13.303/2016 e nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, 
bem como as que estejam inscritas noCadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da União. 

6.7 Não será admitida a participação de licitantes em regime de consórcio. 
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7. CREDENCIAMENTO 

 

7.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

7.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, 
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a este Pregão. 

7.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

7.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

7.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

7.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

8. CONEXÃO COM O SISTEMA E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste Edital, a participação neste pregão 
eletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao COMPRASNET, pela digitação de 
sua senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do COMPRASNET no período compreendido entre a data de 
início e de encerramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste Edital. 

8.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
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8.3Ao licitante incumbirá, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

8.4.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

9. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1 A Proposta de Preços deverá ser inicialmente enviada exclusivamente por meio do 
COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente preenchido, inclusive com a 
indicação da marca e modelo do produto ofertado. 

9.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

9.1.2 O Formulário de Proposta de Preços, em sua forma impressa, conforme Anexo 
III, somente será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de sua 
oferta final. 

9.1.3 Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo 
“informações adicionais” (folders, prospectos, declarações, etc.) não poderão estar 
identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome da empresa ou de 
seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que 
facilite a identificação do licitante. 

9.1.4 O licitante deverá lançar no sistema eletrônico o VALOR GLOBAL DO LOTE, 
que deverá ser expresso, no máximo, com dois dígitos após a vírgula. 

9.1.5 As propostas não poderão impor condições ou conter opções diversas do 
objeto desta licitação. 

9.2. Os licitantes poderão encaminhar por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

9.2.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, poderá ocorrer por meio de chave de acesso e senha. 
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9.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

9.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

9.6 A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem 
como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, 
financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto 
desta licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de 
pagamento ou reajustamento de preços será considerada.  

9.6.1 Para fins de participação na licitação, o proponente que NÃO estiver 
localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá acrescer aos preços que serão 
propostos no Sistema Eletrônico, o valor correspondente à diferença entre a 
alíquota de ICMS interna do Estado do Rio de Janeiro (20%) e aquela 
interestadual. Para fins de contratação, o licitante deverá equalizar sua proposta 
de preços, pois a SANEMAR irá considerar o valor proposto calculado com a 
alíquota interestadual. 

No caso de produtos com alíquota diferenciada, será aplicado o percentual 
prescrito na norma reguladora. 

9.7 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço manifestamente 
inexequível e as que não atenderem às exigências do ato convocatório, assim como 
será(ão) desclassificada(s) a(s) propostas que apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou 
total(ais) excessivo, considerados estes como aqueles superiores ao estimado pela 
SANEMAR, mesmo após a negociação prevista no art. 84 do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos - RILC da SANEMAR. 

9.8Será considerado manifestamente inexequível o preço que não venha a ter demonstrada 
sua viabilidade para a perfeita execução do objeto licitado. 

9.9A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.  

9.10  Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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9.11  O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 
critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

9.12O prazo de validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessão pública, conforme disposto no item 3. 

9.13 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da 
SANEMAR, essa poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 

10. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

10.1 A partir do horário previsto no item 3.1 deste Edital, terá início à sessão de abertura do 
Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade 
das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do COMPRASNET, sendo o licitante imediatamente informado do 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

10.1.1 O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no 
horário de 09h00min às 17h00min e, após esse período, será bloqueado para tal finalidade. 

10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado, suas 
regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema. 

10.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo 
próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.4 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance, vedada a identificação do detentor do lance. 

10.5 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o COMPRASNET poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

10.6 Quando a desconexão da Pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes, através de aviso inserido em campo próprio do COMPRASNET 
(chat mensagem), divulgando, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e hora 
para a reabertura da sessão. 
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10.7 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

10.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

10.10  A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

10.11  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

10.12  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

10.13Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de 
preços de menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto 
no subitem 9.5. 

10.13.1 No caso de empate entre as propostas de menor preço e não sendo 
apresentados lances, sem prejuízo do disposto no item 10.3, será assegurada 
preferência como critério de desempate, sucessivamente, aos bens e serviços: (a) 
produzidos no País; (b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; (c) 
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; e (d) produzidos ou prestados por empresas 
que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. Persistindo o empate, o sorteio público será 
utilizado como critério de desempate, na forma prevista no inciso IV artigo 55 da Lei 
13.303/2016. 

 

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 O julgamento obedecerá ao critério de menor preço GLOBAL por LOTE, na forma do 
item 5. Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as 
regras deste Edital, especialmente o subitem 11.2. 
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11.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o valor 
do preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no máximo, 2 
(duas) casas após a vírgula. 

11.1.2 As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários 
de cada item, conforme apurados pela SANEMAR e consignados na Planilha 
Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários, sob pena de desclassificação da 
proposta de preços, ainda que esta consigne o menor global do lote. 

11.2 O sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance de menor 
valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, 
quando for o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do subitem 11.4 deste 
Edital, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do menor lance ofertado e, 
ainda, negociação visando a sua redução. 

11.3Havendo empate ficto no momento do julgamento das propostas, será assegurada às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte preferência na contratação, caso a proposta 
de menor preço tenho sido apresentada por empresa que não detenha tal condição. 

11.3.1 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das 
microempresas ou das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas 
por estas apresentadas iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) àquela mais 
bem classificada. 

11.3.2  Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço do 
certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de 
lances, sob pena de preclusão. 

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente na forma da 
alínea a, abdique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na 
ordem classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, para o 
exercício de igual direito. 

c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e 
existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou 
empresa de pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua 
proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta 
inferior à melhor classificada. 

11.3.3  Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser 
contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente de menor preço do certame. 
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11.4Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

  11.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 11.8 e/ou subitem 12.5 deste 
Edital, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor 
preço. 

11.6 Somente na fase de adjudicação ou revogação, o licitante terá conhecimento do valor 
máximo estimado admitido pela SANEMAR para a presente contratação, ressalvando-se os 
casos de publicidade do valor estimado, conforme disposto no caput do artigo 34 da Lei 
13.303/2016. 

11.7 Transcorrida a etapa de negociação, serão consideradas desclassificadas as 
propostas que apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou total(ais) excessivo(s), considerados 
estes como aqueles superiores ao estimado pela SANEMAR. 

11.8 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

11.9 A critério da Pregoeira poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não 
resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 

 

12. DOS DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS PELO LICITANTE 
DETENTOR DA MELHOR PROPOSTA 

 

12.1 Efetuados os procedimentos previstos no item11 deste Edital, o licitante detentor da 
melhor proposta ou do lance de menor valor, deverão apresentar no endereço: Rua Álvares 
de Castro – Nº 607– Araçatiba – Maricá-RJ – CEP.: 24901-355, no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis contados do encerramento da etapa de lances da sessão pública, os 
originais ou cópias autenticadas documentos elencados abaixo:  

a) declaração de que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 
Municipal Direta ou Indireta, salvo se o efeito da penalidade se restringir ao âmbito 
do órgão sancionador, ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar pela 
União, Estado, Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada ao 
ÓRGÃO GERENCIADOR, cujos efeitos ainda vigorem, na forma do Anexo IV – 
Declaração de Inexistência de Penalidade; 

http://www.compras.rj.gov.br/
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b) os documentos de habilitação previstos no item 15; 

c) a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, 
detalhando a planilha de custos. 

  

12.1.1A Pregoeira deve conceder prazo de 2 (dois) dias úteis prorrogáveis por 
igual período, para que o licitante corrija os defeitos constatados em seus 
documentos de habilitação, apresentando, se for o caso, nova documentação, 
conforme determina o artigo 97 do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos. 

 

12.2 A apresentação dos documentos de que trata o item 12.1 deverá ser feita em envelope 
lacrado, identificado na sua parte externa da seguinte forma: 

 

PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS – PE Nº 03/2020 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ 

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES 

RUA ÁLVARES DE CASTRO Nº 607 – 3º ANDAR, ARAÇATIBA – MARICÁ - RJ. CEP: 
24901-355 

 

12.2.1 Uma vez recebidos os documentos, a Pregoeira realizará a Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica, obtida no site do tribunal de Contas da União, no 
endereço eletrônico: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br. 

12.2.1.1 Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no item 12.2.1, com o 
registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda em vigor, 
não poderá prosseguir no certame, cabendo à Pregoeira declarar tal condição.  

12.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 
constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf. 

12.3.1 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública. 

12.3.2 Caso alguma documentação conste como pendente no Sicaf, a mesma 
deverá ser entregue nos termos do subitem 12.2. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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13. DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 Os documentos de habilitação mencionados na alínea b, do item 12.1 são os indicados 
nos itens a seguir:  

13.2 Habilitação Jurídica 

13.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, 
conforme o caso, os seguintes documentos: 

13.2.1.1 Pessoa Natural ou Empresário Individual:  

a) cédula de identidade; 

b) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (registro 
comercial), no caso de empresário individual, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede.  

13.2.1.2 Pessoa Jurídica:  

a) cédula de identidade do responsável pela assinatura do contrato e/ou procuração 
para o ato (caso não seja administrador a pessoa que irá representá-la); 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;  

c) documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de assembleia que 
outorgou poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuição e do(s) dados 
pessoais dos representante(s) não constarem do estatuto ou contrato social;  

d) decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir.  

 

13.3 Regularidade Fiscal 

  

13.3.1 Para fins de comprovação de regularidade fiscal, deverão ser apresentados os 
seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e/ou no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso;  

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:  

c.1) Fazenda Federal: prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de 
Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do 
objeto social, está isento de inscrição estadual; 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto 
social, está isento de inscrição municipal; 

d) declaração de que não são empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal;  

e) declaração de que não é adotada relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou 
análogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis Federais nº 9.777/1998 e nº 
10.803/2003. 

13.3.2 Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
na forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a 
documentação habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será 
exigida para efeito de assinatura do Contrato, caso se sagre vencedora na licitação. 

13.3.2.1 Caso a documentação apresentada pela microempresa ou pela empresa de 
pequeno porte contenha alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, lhe 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da declaração do vencedor 
do certame (no momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas que tenham efeito negativo. 
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13.3.2.2 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante 
requerimento do interessado, a critério exclusivo da Administração Pública. 

13.3.2.3 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

 

13.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

13.4.1 Para fins de comprovação de qualificação econômico-financeira, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

a) declaração a respeito da caracterização de situação de falência, insolvência ou 
concordata deferida antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005;  

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício 
social, exigíveis na forma da lei, com a comprovação, pelo particular, de índices de 
liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvência geral (SG) iguais ou 
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das fórmulas abaixo, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;  

 

LG =        ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

               PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE    

 

SG =                                           ATIVO TOTAL 

               PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE    

 

LC =                                      ATIVO CIRCULANTE  

                                            PASSIVO CIRCULANTE    

c) comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da 
proposta da licitante, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização por índices 
oficiais. 
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13.4.2 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar registrados na 
Junta Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação vigente.  

 

13.5 Qualificação Técnica 

 

13.5.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser 
apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s): 

a) atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

informando que a licitante já executou objeto compatível e pertinente em 

quantidades, características e prazos com o objeto da licitação, podendo ser 

exigida experiência correspondente a até 50% (cinquenta por cento) do 

referido objeto, admitido o somatória de atestados, que indiquem nome, 

função, endereço e o telefax de contato do(s) atestador(es), ou qualquer 

outro meio para eventual contato pela SANEMAR; 
b) declaração da licitante de que possui suporte técnico/administrativo, 

aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como pessoal 

qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto da 

licitação – ANEXO X 
c) Certidão negativa de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais 

emitidas pelo INEA ou pelo órgão ambiental municipal de Maricá (Secretaria 

de Cidade Sustentável). 

d) Licença de Operação (LO) emitida pelo Instituto Estadual de Ambiente - 

INEA, dentro do prazo de validade, para coleta e transporte de resíduos 

sanitários 

  

13.6 Declaração Relativa ao Trabalho de Menores 

 

13.6.1 Para fins de comprovação de atendimento do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal deverá ser apresentada declaração do licitante de que não possui em seu quadro 
funcional nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do Anexo VII –
Declaração para Atendimento ao inciso V, do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
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13.7 Declaração de Atendimento à Lei Complementar nº 123/06 

 

13.7.1 Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
deverá apresentar declaração de que cumprem os requisitos previstos na Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, na forma do 
Anexo VIII – Declaração para microempresa, empresa de pequeno porte, empresário 
individual e cooperativas enquadradas no art. 34, da lei nº 11.488, de 2007 

 

13.8 Declaração Trabalhista 

 

13.8.1 declaração de que não é adotada relação trabalhista caracterizando trabalho 
forçado ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis nº 9.777/1998 e 
nº 10.803/2003. 

13.9Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser apresentados no original 
ou em cópia reprográfica autenticada. 

13.10As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

13.11 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pela própria Pregoeira, na 
hipótese de inexistência de recursos, ou pelo DIRETOR PRESIDENTE na hipótese de 
existência de recursos. 

13.12 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 14, a Pregoeira examinará a 
oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for 
necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor.  

13.13 A regularidade fiscal das empresas poderá ser comprovada por meio de certidão 
negativa de débito ou por certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 
206 do Código Tributário Nacional – CTN. 

13.14 A SANEMAR, a seu exclusivo critério, poderá a qualquer momento, solicitar às 
Licitantes informações e esclarecimentos dos documentos de habilitação apresentados, 
fixando, para isso, o prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis. O não atendimento ao 
estabelecido neste subitem implicará na inabilitação da Licitante faltosa. 
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13.15 Em caso de reincidência de recusa, será caracterizado como descumprimento das 
obrigações estando à empresa CONTRATADA sujeita as penalidades previstas no artigo 83 
da Lei Federal nº 13.303/16. 

 

14 DOS RECURSOS 

 

14.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se imediatamente após a 
declaração de vencedor pela Pregoeira, expondo os motivos por meio do sistema 
eletrônico.  

 14.1.1 Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3  (três) dias 
úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual período, que começará a contar do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo 
administrativo mediante requerimento dirigido à Pregoeira. 

14.2 As razões e contrarrazões de recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o 
e-mail licitacao@sanemar-sa.com.br, com posterior envio do original, desde que observado 
o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da declaração de vencedor do certame. 

14.3 A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso 
apenas pela síntese da manifestação a que se refere o item 14.1. 

14.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor. 

14.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14.6 Os recursos serão analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou não sua decisão, 
no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o respectivo parecer apreciação do Diretor 
Presidente que poderá acolhê-lo ou rejeita-lo, apresentando fundamentada justificativa. 

14.7 Na análise recursal, quando pertinente, a Pregoeira poderá valer-se de suporte técnico 
ou orientação jurídica, que emitirá a respectiva manifestação por escrito. 

 

15 DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 Não sendo interposto recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto do certame ao 
arrematante, com a posterior homologação do resultado pelo DIRETOR-PRESIDENTE. 
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Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o DIRETOR-PRESIDENTE adjudicará 
e homologará o procedimento. 

15.2 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo DIRETOR-PRESIDENTE, o licitante 
vencedor, será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas, para assinatura do contrato.  

15.3 O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de 
Proposta, constante do Anexo II, como condição para assinatura do contrato. 

15.4 Na hipótese de não atendimento do item 15.3 poderá a SANEMAR proceder à 
convocação dos demais licitantes, observada a ordem de classificação, caracterizando o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 
estabelecidas e sem prejuízo de vir a indenizar eventuais danos decorrentes da sua recusa. 

15.5 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habilitação, 
poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital. 

 

16 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1 Os pagamentos serão realizados pela SANEMAR será realizado mediante crédito em 
conta corrente do Banco do Brasil, cujo número e agência deverão ser informados no 
formulário “Solicitação de Cadastro de Credor” – Anexo VII que deverá ser apresentado até 
aefetiva contratação. 

16.4 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 
agência da instituição financeira contratada pela CONTRATANTE ou caso verificada pelo 
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da 
instituição financeira contratada, abrir ou manter conta corrente naquela instituição 
financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra 
instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais 
serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

16.5 O pagamento será feito após a apresentação do documento de cobrança, no prazo de 
trinta dias da data de sua certificação pelo fiscal do contrato, por meio de ordem bancária 
emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira credenciada, a crédito da 
Contratada. 

16.6 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada por agentes designados pelo DIRETOR-PRESIDENTE. 
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16.7 Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer fatura por culpa do 
CONTRATADO, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem 
a partir da data da respectiva reapresentação. 

16.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato 
ou fato atribuível ao CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 
IGP-M calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas - FGV e juros moratórios de 
0,5% ao mês, calculado pro rata die. 

16.9 Os pagamentos serão realizados em doze parcelas mensais com base nas faturas de 
serviços efetivamente realizados, que devem ser atestados pela Fiscalização.  

16.10 O contratado deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o Protocolo 
ICMS nº 42/2009, 

16.10.1 Todos os arquivos de NF-e oriundos de fornecedor (arquivo XML) 
encaminhados à SANEMAR deverão ser enviados para os e-mails: 
financeiro.sanemar@gmail.com e patrimônio@sanemar-sa.com.br. 

16.11 O pagamento deve estar condicionado ao recebimento das parcelas mensais, edeve 
ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal eletrônica, que deve conter o 
detalhamento do objeto executado. 

 

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

17.1 O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias úteis, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal na forma do 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará, sem prejuízo das demais cominações legais, 
sujeito as seguintes sanções: 
 
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Maricá, 
com a consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
 
b) multas previstas em edital e no contrato. 

 

17.1.1As condutas verificadas pelaSANEMAR, para fins deste item são assim 
consideradas: 

mailto:financeiro.sanemar@gmail.com


 
 

  
  
  
  

 

Rua Álvares de Castro, 607– 3º Andar, Araçatiba – Maricá/RJ –CEP: 24.901-355 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº28282/2019- Página 27 de 83 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 28282/2019 

Data do Início 11/11/2019 

Folha  

Rubrica  

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que 
prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no 
prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, 
ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços; 
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio 
de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que 
não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; 
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de 
obrigação assumida pelo contratado; 
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção 
de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e 
V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o 
bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do 
caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em 
desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa 
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou 
que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor 
original.  

 
17.2 Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado estará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, 
que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Entidade Sancionadora; 
 
17.3A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade 
da falta cometida, os danos causados à SANEMAR e as circunstâncias agravantes e 
atenuantes.  
 

17.3.1Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no 
item 23.3 também deverão ser considerados para a sua fixação. 

 
17.4 As sanções previstas no item 17 serão impostas pelo Ordenador de Despesa da 
SANEMAR. 
 
17.5 A advertência previstas na alínea a do item 17.2: 
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 a) deve ser aplicada por escrito sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a SANEMAR. 
 
17.6 As multas administrativas, previstas na alínea b do item 17.1 e na alínea b, do item 
17.2: 
 
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do 
empenho se não houver previsão de celebração de instrumento contratual, aplicadas de 
acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;  
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta; 
f) deve ser aplicada, após regular processo administrativo, segundo os seguintes 
parâmetros:   

I - quando se tratar de multa moratória:  

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) 
dias de atraso;  

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o 
limite máximo de 20%. 

II - quando se tratar de multa compensatória:  

a) até 10% em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA ou nos casos de 
rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 

b) até 20% do valor calculado sobre o valor total da contratação, pela inexecução total.  

III – quando se tratar de multa administrativa, de caráter sancionatório: 

 

a) Será aplicada pelas infrações cometidas e descumprimento das obrigações contratuais 
acessórias, não possuindo caráter compensatório.  

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade, inclusive pode ser 
cumulada multa moratória com multa compensatória, nos termos do art. 83 §2° da Lei 
13.303/2016 e observará os seguintes percentuais:  
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b.1) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a 
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b.2) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 
sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato ou do empenho. 

c) deverá respeitar o limite do artigo 412 do Código Civil Brasileiro.  

d) poderá ser descontada da garantia do Contrato, se houver previsão de garantia. 

17.6.1 As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e certas, 
ficando a SANEMAR autorizado a descontá-las das garantias prestadas, e caso estas 
sejam insuficientes ou não exista previsão contratual, dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente, servindo para 
tanto, o instrumento contratual como título executivo extrajudicial. 

 

17.7 A penalidade de impedimento de contratar com a Administração Pública do Município 
de Maricá, prevista na alínea “a”, do subitem17.1, deve ser aplicada, após regular processo 
administrativo, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos, segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se não assinar o contrato/ata de registro de preços ou 
não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta;  

b) Período mínimo de 6 (seis) meses se  deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame;  

c) Período mínimo de 6 (seis) meses se ensejar o retardamento da execução ou da entrega 
do objeto da licitação sem motivo justificado;  

d) Período mínimo de 6 (seis) meses se não mantiver a sua proposta, salvo se em 
decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;  

e) Período mínimo de 1 (um) ano se falhar na execução contratual, der causa à inexecução 
total ou parcial do contrato, sem motivo justificável;  

f) Período mínimo de 2 (dois) anos se comportar-se de forma inidônea, apresentar 
documento falso, fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

 

17.8 A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a SANEMAR, prevista na alínea “c”, do subitem 17.2, deve ser aplicada, após 
regular processo administrativo, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos, segundo os 
seguintes parâmetros:  
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a) Período mínimo de 6 (seis) meses se o licitante/contratado faltoso, sancionado com 
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.  

b) Período mínimo de 1 (um) ano se após ter sido advertido, não manter as condições de 
habilitação na licitação durante a vigência do contrato ou de pagamento exigidos como 
condição à obtenção do recibo de adimplemento; 

c) Período mínimo de 6 (meses) meses na ocorrência de qualquer outra infração legal ou 
contratual não prevista no subitem 17.1. 

 

17.8.1 As sanções previstas no subitem 17.2 poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão de contratos com empresas públicas e 
sociedades de economia mista, na forma prevista no artigo 215 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR, que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.  

17.9 As penalidades previstas no subitem 17 também poderão ser aplicadas aos licitantes e 
ao adjudicatário.  

17.10 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

17.11 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação 
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo valor, se 
for o caso. 

17.11.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

17.11.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a 
apresentação da defesa prévia.  

17.11.3 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias úteis.  

17.11.4 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

17.11.5 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as 
sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
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contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer ente ou 
entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos 
de contratar com a entidade sancionadora enquanto perdurarem os efeitos da 
respectiva penalidade. 

17.12 As penalidades serão registradas pela SANEMAR, que também deverá informar os 
dados relativos às sanções por ela aplicadas aos CONTRATADOS de forma a manter 
atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que trata os artigos 22 e 23 da Lei Federal 
nº 12.846/2013. 

17.13 Aplicam-se a esta licitação as normas de direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

17.14 Aplicam-se também as sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013, salvo as 
previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei.  

17.15 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 
estipulado pela SANEMAR, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% 
(cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 
sanções administrativas. 

 

18 ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

18.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista nos artigos 
200e203 do Regulamento Interno de Licitações Contratos da SANEMAR. 

18.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
Contrato. 

18.3 O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

18.4 Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da 
aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 90 (noventa) dias úteis, 
contados da entrada do respectivo requerimento, conforme artigo 201 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos - RILC da SANEMAR. 
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19 DO PRAZO 

 

19.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 
seguinte à data estabelecida na Ordem de Início para a sua execução, desde que posterior 
à data de assinatura do contrato. 

19.2 A vigência do contrato poderá ser prorrogada por acordo entre as partes, desde que 
observados o prazo máximo previsto no art. 164 do RILC da SANEMAR e as condições 
constantes do art. 166 do RILC da SANEMAR.  

 

20 DA GARANTIA 

Não será exigida garantia. 

 

21 VISITA TÉCNICA 

 

21.1. Os interessados poderão realizar visita técnica às unidades operacionais da 
SANEMAR até o segundo dia útil antes da entrega das propostas, que deverão ser 
marcada com os respectivos responsáveis da Contratante, a saber: 

 c)  Miguel Freitas Cunha, Diretor de Operação, n° do celular 99302-6768; 

21.2. A visita técnica pode ser realizada por qualquer interessado, não sendo obrigatória 
para fins de participação no certame, porém a licitante que optar pela não realização da 
visita técnica deve apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico da 
empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela 
não realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a 
onerar a Contratante – ANEXO XII. 
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22 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1 É facultada à Pregoeira ou ao DIRETOR-PRESIDENTE, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

22.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 62 da Lei Federal 
n.º 13.303/2016, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a 
prática do ato de revogação ou anulação.  

 22.2.1 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, conforme art. 62, § 1o  da Lei nº 13.303/2016. 

22.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do término.   

22.4 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

22.5 Os casos omissos serão resolvidos observando o disposto na Lei nº 13.303/16 e no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR. 

22.6 Para todos os fins de direito, obrigações e responsabilidades das partes, vinculam-se 
ao presente edital o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR e a Lei 
13.303/2016, como se nele tivessem transcritos. 

22.7Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso 
apresentem na licitação qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos 
fatos.  

22.8 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no presente edital, o 
lance é considerado proposta de preços. 
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22.9 O foro central da comarca de Maricá fica designado como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e 

execução dela decorrentes. 

 

Maricá,              de                          de  2020. 

 

 

___________________________________________________ 

EDES FERNANDES DE OLIVEIRA 

DIRETOR PRESIDENTE 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ 
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ANEXO I 

TERMO DEREFERÊNCIA 

 

 
 TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ. 
 

 
1. OBJETO 

 

Este Projeto Básico define as condições para a contratação de serviços de 
desobstrução, limpeza e drenagem do sistema de esgotamento sanitário do Município de 
Maricá, utilizando equipamentos de sucção, aspiração e hidrojateamento de alta pressão 
dos seguintes pontos do sistema existente: 

 

a) ramais domiciliares, caixas de gordura e fossas sépticas; 
b) troncos, coletores e respectivos poços de visita; 
c) elevatórias de esgoto; 
d) Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs); 
e) galeria de cintura e respectivas caixas de tempo seco. 

 

A destinação final adequada para os lodos produzidos pelas ETEs operadas pela 
SANEMAR também é parte integrante do objeto deste termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O sistema de esgotamento sanitário do Município de Maricá é um complexo 
sistema de engenharia suscetível à influência de agentes externos que reduzem ou 
impedem seu perfeito funcionamento, como introdução de materiais grosseiros (lixo, trapos, 
gorduras, e outros sólidos), lançamento de águas pluviais, falta de energia elétrica, etc. 
Estes fatores produzem consequências negativas para a operação do sistema, tais como 
obstrução das redes, retenção de grande quantidade de partículas sólidas nos poços de 
visita, redução da eficiência dos dispositivos de gradeamento das elevatórias, desgaste das 
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bombas e das linhas de recalque, travamento de comportas e obstruções nas linhas 
internas das ETEs, entre outros. 

Para mitigar os impactos ambientais e os impactos negativos sobre a saúde da 
população causados pelo extravasamento de esgoto superficial, e para contribuir de forma 
efetiva para despoluição do Complexo Lagunar de Maricá, faz-se necessário um trabalho 
complementar de desobstrução de redes, retirada por sucção e transporte de esgoto retidos 
nas redes, conduzindo-os diretamente ao destino final adequado, utilizando os 
equipamentos descritos neste Termo. 

Adicionalmente a essas demandas, deve-se considerar a necessidade de remoção 
do lodo excedente produzido pelas ETEs sob responsabilidade da SANEMAR. Estas 
estações não foram projetas para a desidratação do seu lodo excedente, exigindo 
equipamentos de sucção e transporte desse lodo para outras ETEs construídas para 
tratamento de lodo, situadas em outros municípios. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

3.1. Os serviços de desobstrução, limpeza e drenagem devem ser realizados com os 
itens relacionados no quadro a seguir. 

 

Código 
CATSER 

Descrição Unidade Quant. 

16527 

LIMPEZA DE FOSSA/ESGOTO/BOCA DE LOBO. 

Custo horário corrido de utilização de equipamento 
combinado de jato d'agua a alta pressão com sucção 
por ação de vácuo (vácuo sewer-jet), com capacidade 
mínima de armazenagem de 6,00 m³ de material no 
tanque, mangueiras de captação de 4”, para limpeza de 
esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação, 
abastecimento d’agua e transporte do material 
removido.  

EMOP 19.010.0025-2 

h 15.728,0 

19526 COLETA/TRATAMENTO ESGOTO SANITÁRIO m³ 9.192,0 
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Descarte para tratamento de lodos em Estação de 
Tratamento de Esgoto licenciada. 

 

3.2. O serviço de descarte para tratamento de lodos em Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) licenciada não considera o seu transporte, ou seja, o custo unitário 
deste item cobre somente a destinação final de lodos e de outros resíduos líquidos 
produzidos nas ETEs da Contratante. O seu transporte deve ser coberto pelo custo 
horário de utilização de equipamento combinado. 

 

3.3. O caminhão/equipamento combinado de jato d’água de alta pressão (vácuo sewer-
jet) deve apresentar as seguintes especificações mínimas: 

 

a) compartimento no tanque para água na capacidade mínima de 4.000 litros; 
b) pressão igual ou maior que 2.000 psi, com válvula reguladora de pressão e 

segurança; 
c) 120 metros de mangueira sem emendas com diâmetro interno de 3/4” e/ou 1”, 

a critério da Fiscalização, com as respectivas conexões; 
d) carretel de acionamento hidráulico para mangueira, provido de junta rotativa de 

pressão; 
e) bicos para desobstrução. 

 
3.4. O caminhão/equipamento de sucção por ação de vácuo (vacuo flex) deve 

apresentar as seguintes especificações mínimas: 

 
a) bomba de vácuo de anel líquido com sistema de transmissão completo para ser 

acionada através da tomada de força no câmbio do caminhão, com capacidade 
de sucção de poços até 6,0 m de profundidade; 

b) mangotes de sucção de 3” e 4” de alta resistência, com 30,0 m de 
comprimento, com conexões de engate rápido de alumínio; 

c) com dois registros de esfera de 4", para sucção e descarga, localizados na 
traseira e com suporte para acoplar bocais onde são engatados os mangotes; 

d) filtro interno que possibilite a retirada de líquido sugado mantendo o material 
sólido retido no tanque. 

 



 
 

  
  
  
  

 

Rua Álvares de Castro, 607– 3º Andar, Araçatiba – Maricá/RJ –CEP: 24.901-355 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº28282/2019- Página 38 de 83 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 28282/2019 

Data do Início 11/11/2019 

Folha  

Rubrica  

3.5. Os equipamentos acima devem se apresentar com as seguintes ferramentas: 

 

a) gancho para abertura de tampão de ferro fundido; 
b) picareta; 
c) espátula com cabo de 1,5 e 4 m; 
d) concha ou espumadeira 4 m; 
e) marreta 10,0 kg; 
f) marreta 5,0 kg; 
g) alavanca; 
h) enxada pequena; 
i) enxada media; 
j) enxada grande; 
k) chave de grifa 12” e 8”; 
l) alicate de pressão, alicate universal e jogo de chave combinada boca estria; 
m) lanterna devidamente carregada; 
n) varas de aço com acople de engate rápido de 1 1/4" x 1,56 m; 
o) escada modelo extensível para uma altura de trabalho de, aproximadamente, 

6,0 metros.  

 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

4.1. O critério de julgamento das propostas será o menor preço, em conformidade com 
o Art. 54 da Lei nº 13.303/2016. 

 

5. TIPO DE CONTRATAÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

5.1. O contrato destinado à execução dos serviços de desobstrução, limpeza e 
drenagem, de natureza contínua, utilizará o regime de execução por preço global, 
em conformidade com o Art. 43 da Lei nº 13.303/2016. 

5.2. O modo de disputa será aberto, em conformidade com o Art. 52 da Lei nº 
13.303/2016.  

 

6. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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6.1. O prazo máximo para execução dos serviços é de um ano, contado a partir do dia 
seguinte à data estabelecida na Ordem de Início para a sua execução. 

6.2. Este prazo poderá ser prorrogado, sendo sua vigência limitada a cinco anos. 

 

7. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1. Os serviços de limpeza e drenagem devem ser realizados para o atendimento das 
seguintes demandas do sistema de esgotamento sanitário do município: 

 

a) desobstrução de ramais domiciliares ou prediais; 
b) remoção de resíduos de caixas de gordura e lodo de fossas sépticas; 
c) limpeza, desassoreamento, desobstrução e drenagem de troncos e coletores 

de qualquer diâmetro, e dos respectivos poços de visita; 
d) limpeza e desobstrução de galerias de cintura e captações em tempo seco;  
e) remoção de areias e sólidos retidos (sedimentados e flutuantes) nos poços 

úmidos de elevatórias de esgoto; 
f) remoção de areias e lodos retidos em estações de tratamento de esgoto 

(ETEs). 

 

8. CRITÉRIOS PARA A ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

8.1. O recebimento do objeto deve ser feito pela Fiscalização do contrato, conforme 
nomeação do Diretor-Presidente. A Fiscalização deve acompanhar, fiscalizar a 
execução do objeto contratado e providenciar o encerramento do Contrato. 

8.2. O objeto do contrato deve ser recebido em tantas parcelas do pagamento, na 
seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado elaborado pela Fiscalização, 
em até quinze dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado elaborado pela Fiscalização, 
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, que não poderá ser superior a 
noventa dias. 
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8.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

8.4. A Fiscalização dever rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado em 
desacordo com o contrato. 

 

9. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. Os pagamentos serão realizados em doze parcelas mensais com base nas faturas 
de serviços efetivamente realizados, que devem ser atestados pela Fiscalização.  

9.2. O pagamento deve estar condicionado ao recebimento das parcelas mensais, e 
deve ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal eletrônica, que deve 
conter o detalhamento do objeto executado. 

9.3. O pagamento será feito após a apresentação do documento de cobrança, no prazo 
de trinta dias da data de sua certificação pelo fiscal do contrato, por meio de ordem 
bancária emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira 
credenciada, a crédito da Contratada 

9.4. Os dados de utilização dos equipamentos devem ser registrados diariamente em 
um Boletim Diário de Veículo (BDV), de acordo com o modelo a ser fornecido pela 
Contratante e, por meio destes registros, devem ser elaboradas as planilhas 
medições mensais para pagamento das faturas.  

9.5. Para fins de medição, a contabilização do montante a ser pago a Contratada a 
título de disposição de lodos produzidos pelas ETEs da SANEMAR em ETEs não 
operadas pela SANEMAR, deve ser realizado através do somatório mensal dos 
volumes constantes dos Manifestos de Resíduos assinados pelos receptores dos 
resíduos. O volume informado em cada Manifesto de Resíduo não deve ser 
superior à capacidade do respectivo equipamento utilizado para ao transporte do 
resíduo. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais.  
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10.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 
danos sofridos pela Contratante. 

10.3. Responsabilizar-se pelos acidentes ambientais provocados por falhas em seus 
equipamentos ou pela desatenção das equipes de trabalho. 

10.4. Reparar os danos causados a Contratante e a terceiros por seus equipamentos, 
pessoal ou firmas prestadoras de serviços e/ou fornecedoras de materiais, suas 
contratadas. 

10.5. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante, 
devidamente uniformizados, habilitados e identificados para execução do serviço, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

10.6. Os serviços em logradouros devem executados utilizando-se todas as sinalizações 
necessárias para o isolamento da área de trabalho e para advertir os condutores 
de veículos que utilizam a mesma via.  

10.7. Apresentar à Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão nas 
suas unidades operacionais (elevatórias e ETEs) para a execução dos serviços. A 
Contratada deve apresentar no início do contrato, e sempre que houver alteração, 
a relação nominal com os dados pessoais.  

10.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante. 

10.9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição de empregados 
alocados, no prazo fixado pela Fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 
constatado descumprimento das obrigações relativas à execução dos serviços, 
conforme descrito neste Termo. 

10.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Contratante. 

10.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 
evitar desvios de função. 

10.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada ou dificuldade que 
impossibilite a prestação dos serviços contratados. 

10.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre. 
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10.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Contratante. 

10.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 
bem como aos documentos relativos à execução dos serviços contratados. 

10.17. Observar todas as diretrizes e regras de caráter ambiental vigentes. 
10.18. Responsabilizar-se pela segurança, guarda e conservação de todos os seus 

equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e nas 
instalações da Contratante. 

 

11.  VISITA TÉCNICA 

 

11.1. Os interessados podem realizar visita técnica às unidades operacionais da 
SANEMAR até o segundo dia útil antes da entrega das propostas, que deve ser 
marcada com os respectivos responsáveis da Contratante, a saber: 

 

c) Miguel Freitas Cunha, Diretor de Operação, n° do celular 99302-6768; 

 

11.2. A visita técnica pode ser realizada por qualquer interessado, não sendo obrigatória 
para fins de participação no certame, porém a licitante que optar pela não 
realização da visita técnica deve apresentar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 
assumindo total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará 
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 
técnicas ou financeiras que venham a onerar a Contratante. 
 

12. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO - ANS 

 

12.1. Disposições Gerais. 

 

12.1.1. Fica estabelecido entre as partes o Acordo de Nível de Serviços – ANS, o qual tem 
por objetivo medir a qualidade dos serviços prestados pela Contratada. 
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12.1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela Contratada será feita por 
meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago 
no período avaliado. 

12.1.3. As situações abrangidas pelo ANS se referem a fatos cotidianos da execução do 
contrato, não isentando a Contratada das demais responsabilidades ou sanções 
legalmente previstas. 

12.1.4. A Contratante poderá alterar os procedimentos metodologia de avaliação durante a 
execução contratual, sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o 
anterior e não houver prejuízos para a Contratada, a critério da Contratante. 

 

12.2. Procedimentos. 

 

12.2.1. Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, a 
Fiscalização notificará a Contratada para que esta solucione o problema ou preste 
os devidos esclarecimentos no prazo de três dias corridos. 

12.2.2. Constatando irregularidade passível de notificação por escrito, a Fiscalização 
preencherá o Termo de Notificação, relatando a ocorrência, seu grau de 
pontuação, o dia e a hora do acontecido. 

12.2.3. A notificação de irregularidade na execução do contrato poderá ser enviada pela 
Contratante por meio físico ou por correio eletrônico. 

12.2.4. O Termo de Notificação será imediatamente apresentado à Contratada, a qual, 
constatando a ocorrência, deverá atestar de pronto seu “visto” no documento, que 
ficará sob a guarda da Fiscalização. 

12.2.5. O direito ao contraditório e ampla defesa será concedido à Contratada, por meio do 
seu registro no próprio Termo de Notificação. 

12.2.6. A Contratada deve apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
nível de conformidade, que poderá ser aceita pela SANEMAR, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador de serviço. 

12.2.7. Em até cinco dias úteis anteriores à apresentação da fatura mensal para ateste e 
pagamento, a Fiscalização informará à Contratada o resultado da avaliação mensal 
do serviço. 

12.2.8. A Contratada, de posse das informações repassadas pela Fiscalização, deve emitir 
fatura mensal relativa aos serviços prestados, abatendo do valor devido pela 
Contratante os descontos relativos à aplicação do ANS. 

12.2.9. A Fiscalização, ao receber da Contratada as faturas mensais para ateste, somente 
o fará quando verificada a dedução dos descontos acima mencionados. 

12.2.10. Verificada a regularidade da fatura, a Fiscalização juntará a estas os termos de 
notificação produzidos no período, e os encaminhará para pagamento. 
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12.3. Sistema de pontuação. 

 

12.3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de gravidade para cada tipo 
de ocorrência. 

12.3.2. As ocorrências são dispostas em três níveis de graduação, atribuindo-se a cada 
nível uma pontuação determinada, conforme tabela a seguir. 

Tipo Ocorrência Valoração 

Brandas 

 

1. Deixar de cumprir e acompanhar o horário estabelecido pelo 
contrato ou determinado pela Fiscalização em até duas 
horas. 

2. Deixar de manter atualizada a documentação pertinente ao 
correto andamento do contrato. 

3. Deixar de apresentar a documentação solicitada pela 
Fiscalização num prazo de até cinco dias. Será considerada 
recorrência de inconformidade cada novos cinco dias da não 
apresentação da documentação, cabendo no caso a 
acumulação de pontos. 

4. Não atendimento a qualquer outra obrigação expressa no 
Termo de Referência, não especificada nesta tabela. 

01 ponto 

 

Moderadas 1. Deixar de substituir empregado com rendimento insatisfatório 
ou que tenha conduta incompatível com suas atribuições. 

2. Ocorrência de faltas dos empregados da Contratada, sem a 
imediata substituição. 

3. Recusar-se a executar serviço determinado pela Fiscalização, 
sem motivo justificado ou determinação formal. 

4. Retirar funcionários do serviço durante o expediente, sem a 
anuência prévia da Contratante. 

5. Deixar de cumprir e acompanhar o horário estabelecido pelo 
contrato ou determinado pela Fiscalização acima de duas 
horas, até quatro horas. 

02 pontos 

 

Graves 

 

1. Demora no atendimento às determinações da Contratante 
referentes à regularização das obrigações trabalhistas de 
empregados, não justificada, em período superior a cinco 
dias. 

2. Deixar de estar com os equipamentos plenamente aptos à 

03 pontos 
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execução dos serviços. 

3. Deixar de cumprir e acompanhar o horário estabelecido pelo 
contrato ou determinado pela Fiscalização acima de quatro 
horas. 

4. Deixar de cumprir as premissas de saúde e segurança do 
trabalho, estabelecidas neste Termo de Referência.  

 

12.4. Faixa de ajuste no pagamento. 

 

12.4.1. A depender da pontuação acumulada pela Contratada ao longo do mês em 
faturamento, serão realizados descontos na fatura mensal devida pela SANEMAR, 
escalonando-se os percentuais de dedução conforme quadro a seguir. 

Pontuação Ajuste 

02 pontos Desconto de 0,5 % sobre o valor total da fatura mensal 

03 pontos Desconto de 1,0 % sobre o valor total da fatura mensal 

04 pontos Desconto de 1,5 % sobre o valor total da fatura mensal 

05 pontos Desconto de 2,0 % sobre o valor total da fatura mensal 

06 pontos Desconto de 2,5 % sobre o valor total da fatura mensal 

07 pontos Desconto de 3,0 % sobre o valor total da fatura mensal 

08 pontos Desconto de 3,5 % sobre o valor total da fatura mensal 

09 pontos Desconto de 4,0 % sobre o valor total da fatura mensal 

 

12.4.2. Em caso de não acolhimento das razões da Contratada, o desconto na fatura será 
realizado na forma da tabela acima, em decisão irrecorrível. 

12.4.3. Findo o mês de competência para apuração do nível de conformidade dos 
serviços, a pontuação acumulada será zerada para o mês/competência 
subsequente. 

12.4.4. O Acordo de Nível de Serviço não implicará em prejuízo para a aplicação das 
penalidades previstas na Lei nº 13.303/2016, bem como daquelas estabelecidas no 
Edital de Licitação, diante de eventual descumprimento contratual. 
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13. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1. Para realização da contratação deste objeto é necessário à formalização do 
contrato. 

13.2. A minuta do contrato encontra-se anexo ao edital. 
13.3. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

14. GARANTIA CONTRATUAL 

 

14.1. Não será exigida prestação de garantia nas contratação destes serviços em razão 
da alta temporariedade e da rotatividade dos serviços a serem executados 
diariamente.  

 

15. CONDIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Condições para a realização dos serviços. 

 

15.1.1. Em função da demanda contínua dos serviços contratados, e da sua importância 
para a operação dos sistemas de esgotos, não poderá haver descontinuidade na 
sua execução durante o período de vigência do contrato. 

15.1.2. A Contratada deve comparecer ao local indicado para a execução dos serviços nos 
horários e prazos determinados pela Fiscalização. 

15.1.3. Os veículos/equipamentos devem se apresentar à Fiscalização, ou aos seus 
prepostos, diariamente às 8 horas, para uma jornada diária de oito horas durante 
todos os dias da semana, inclusive feriados.  O horário de início da jornada poderá 
ser modificado pela Fiscalização. 

15.1.4. O tempo decorrido entre a saída do veículo/equipamento da sede da Contratada e 
a sua apresentação na SANEMAR não será considerado na apuração de horas 
produtivas. 

15.1.5. Os serviços devem ser executados sem causar transtornos e sem produzir sujeira 
nos logradouros, devendo os locais onde forem realizados os serviços ser limpos 
ao final dos mesmos, sem ônus para a Contratante. 

15.1.6. Todos os serviços devem ser realizados sem o desligamento de equipamentos e 
unidades operacionais da Contratante, ou interrupção do escoamento de esgoto 
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nas respectivas redes. As paralisações que se fizerem necessárias devem ser 
programadas e aprovadas pela Fiscalização.   

15.1.7. A Contratada deve permitir o pronto acesso da Fiscalização da SANEMAR a todas 
e quaisquer fontes de informações referentes aos serviços prestados, sempre que 
solicitado antecipadamente. 

 

15.2. Viaturas/equipamentos. 

 

15.2.1. A Contratada é a única responsável pelo cumprimento, inclusive por parte de seus 
condutores de veículos, das disposições constantes do Código Nacional de 
Trânsito e das Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. 

15.2.2. Os veículos/equipamentos que realizarão os serviços devem possuir o Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV original, e licenciado no ano 
corrente, em conformidade com os prazos estabelecidos nas normas do DETRAN. 

15.2.3. Devem ser de inteira responsabilidade da Contratada o emplacamento, taxas, 
multas e seguros de cada veículo, assim como quaisquer consequências 
decorrentes de sinistro (colisão e danos a terceiros) ocasionados pelos 
equipamentos que executarão serviços para a Contratada, e tramitações 
relacionadas a estes fatos quando ocasionados por terceiros.  

15.2.4. Os veículos/equipamentos devem estar devidamente caracterizados, e de forma 
bem visível, com informações de “À SERVIÇO DA SANEMAR”. 

15.2.5. Os veículos/equipamentos devem ter a idade de fabricação, contados a partir do 
início do contrato, de até dez anos, devendo ser observado o cumprimento deste 
item durante toda a vigência do contrato. 

15.2.6. Os equipamentos à disposição da SANEMAR devem estar em bom estado de 
conservação, com todos os equipamentos de sinalização para segurança de 
pedestres e veículos, e possuir todos os acessórios necessários à execução dos 
serviços de limpeza. A SANEMAR terá a prerrogativa de recusar aqueles 
veículos/equipamentos que julgar incompatíveis ou não adequados aos seus 
padrões de qualidade para a prestação dos serviços especificados neste Termo. 

15.2.7. A Contratada deve garantir o perfeito funcionamento dos hodômetros, sistemas e 
dispositivos operacionais dos veículos, de segurança e de controle operacional.  

15.2.8. A manutenção, lubrificação, troca de óleo, abastecimento de combustível dos 
veículos e equipamentos, assim como o asseio reservado a sua apresentação 
devem estar a cargo exclusivo da Contratada.   

15.2.9. O abastecimento de água para uso do hidrojato, assim como seu reabastecimento, 
deve ser realizado em locais apropriados e legalizados na área do Município de 
Maricá de forma a permitir deslocamentos reduzidos e tempo total de 
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deslocamento e abastecimento igual ou inferior a uma hora. Os abastecimentos e 
reabastecimentos devem correr às expensas da Contratada.   

15.2.10. Os equipamentos devem apresentar-se no local indicado pela Fiscalização 
devidamente abastecidos com combustível, com tanque de retenção dos resíduos 
vazio e com o reservatório de água cheio.  

15.2.11. A Contratada deve arcar com os custos para pagamento das tarifas dos pedágios 
nas rodovias onde houver a circulação dos equipamentos constantes no escopo 
deste Termo. 

15.2.12. Se algum veículo se tornar indisponível para a prestação do serviço por qualquer 
motivo como avaria, furto, roubo, incêndio, reboque por defeito mecânico, acidente, 
entre outros, a Contratada deve substituí-lo por outro semelhante em um prazo 
máximo de até duas horas, após a solicitação por parte da Fiscalização, evitando-
se a descontinuidade da execução dos serviços ou a sua reprogramação.  

15.2.13. Todos os equipamentos devem ser vistoriados e aprovados pela Fiscalização. 

 

15.3. Descrição das equipes de trabalho 

 

15.3.1. A equipe de cada veículo/equipamento deve ser formada, no mínimo, por um 
motorista/operador de equipamentos e um auxiliar. 

15.3.2. Os empregados da Contratada devem portar crachá de identificação plastificado, 
constando, de forma bem legível, nome, fotografia e o nome da Contratada, com a 
seguinte indicação “A SERVIÇO DA SANEMAR”.  

15.3.3. A Contratada deve disponibilizar telefones celulares para os seus condutores de 
equipamentos para o pronto deslocamento e atendimento em situações de 
emergência ou para acompanhamento, pela Fiscalização, dos serviços em 
andamento.  

 

15.4. Disposição final dos resíduos 

 

15.4.1. Esgotos drenados das redes devem ser encaminhados à uma ETE operada pela 
SANEMAR. 

15.4.2. Os lodos removidos de ETEs, ou outros resíduos líquidos semelhantes, devem ser 
encaminhados à um destino final adequado, devidamente licenciado pelo órgão 
ambiental competente (Licença de Operação), acompanhado do respectivo 
Manifesto de Resíduo a ser emitido pela SANEMAR. 

15.4.3. Resíduos sólidos acumulados nos reservatórios dos equipamentos da Contratada 
devem ser encaminhados à um Aterro Sanitário devidamente licenciado pelo órgão 
ambiental competente (Licença de Operação), às expensas da Contratada.  
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15.5. Medição e condições de pagamento. 

 

15.5.1. Os serviços serão definidos e distribuídos pela Fiscalização, ou seus prepostos, 
para a Contratada por meio de Ordem de Serviço (OS) padrão da SANEMAR, na 
qual constarão os locais e os horários onde serão executados os serviços.  

15.5.2. Na Ordem de Serviço constarão os seguintes itens: data, tipo do equipamento, 
horário de apresentação, horário do término, placa do equipamento, distância 
percorrida em cada atendimento, nome da equipe de trabalho e espaço para 
observações. 

15.5.3. Os Boletins Operacionais de Veículo (BDVs) diários somente serão aceitos com as 
assinaturas dos responsáveis da SANEMAR, com matrícula.  

15.5.4. Os BDVs ficarão com a Fiscalização para conferência do faturamento mensal e 
para futuras consultas que se fizerem necessárias. 

15.5.5. A emissão de cada Nota Fiscal deve ser acompanhada de memória de cálculo 
constando os itens da Planilha de Serviços da SANEAMAR e as respectivas 
quantidades utilizadas, bem como das cópias de todas as OSs e BDVs aprovados 
pela Fiscalização e que consubstanciaram os valores apresentados na respectiva 
memória de cálculo. 

15.5.6. As memórias de cálculo e as respectivas OSs e BDVs devem ser encaminhadas à 
Contratante em meio digital e em duas vias impressas, carimbadas e assinadas, 
devidamente encadernadas, de forma a permitir a prestação de contas exigida pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro no final do contrato. 

 

15.6. Requisitos ambientais. 

 

15.6.1. A empresa deve possuir Licença de Operação (LO) emitida pelo Instituto Estadual 
de Ambiente - INEA, dentro do prazo de validade, para coleta e transporte de 
resíduos sanitários. O número da licença deve estar fixado nos equipamentos em 
local visível. 

15.6.2. Imediatamente após a assinatura do contrato, a Contratada deve apresentar um 
comprovante de contrato firmado entre a Contratada e a empresa responsável pelo 
recebimento de resíduos líquidos. Uma cópia da Licença de operação do receptor 
de resíduos líquidos também deve ser fornecida à Fiscalização.    

15.6.3. A Licitante deve apresentar certidão negativa de dívidas financeiras referentes a 
infrações ambientais emitidas pelo INEA ou pelo órgão ambiental municipal de 
Maricá (Secretaria de Cidade Sustentável). 

15.6.4. A Contratada será a única responsável pela não destinação correta dos resíduos 
transportados, sujeitando-se as penalidades existentes na Legislação Ambiental. 

15.6.5. Os equipamentos devem atender aos limites e padrões de controle ambiental 
quanto à poluição sonora e do ar, em estrita observância às normas específicas 
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aplicáveis (municipais, estaduais e federais), sob pena de imediata substituição 
dos mesmos. Em particular, deve ser dada importância especial ao controle de 
emissão de fumaça negra pelos veículos, devendo atender às prescrições do 
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), 
e aos limites estabelecidos na legislação vigente. 

 

 

 

_____________________________________ 

Miguel Freitas Cunha 

Diretor de Operação 

mat. 800.070 

 

Anexo A – Matriz de Risco 
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ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

MATRIZ DE RISCO PARA OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ 

 

Categoria do 
risco 

Descrição do evento 
causador do risco 

Consequência da execução do 
objeto 

Medidas para 
tratamento do risco 

Responsável 
pelo 

tratamento 
do risco 

Riscos atinentes 
execução. 

Atraso na execução do 
objeto contratual por culpa 
da Contratada. 

Vazamento de esgoto em 
logradouros e excesso de lodo 
em ETEs. 

Diligência da 
Contratada na 
execução contratual 

Contratada. 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução 
do contrato próprios do 
risco ordinário da atividade 
empresarial ou da 
execução. 

Vazamento de esgoto em 
logradouros e excesso de lodo 
em ETEs. 

Planejamento 
empresarial. 

Contratada. 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução 
do Contrato que não 
estejam na sua área 
ordinária, bem como o 
retardamento 
determinado pela 
SABEMAR, que 
comprovadamente 
repercuta no preço da 
Contratada. 

Vazamento de esgoto em 
logradouros e excesso de lodo 
em ETEs. 

Revisão do preço, 
em conformidade 
com o contrato. 

SANEMAR 

Dificuldade de acesso aos 
pontos de limpeza em 
razão de problema de 
segurança pública. 

Comprometimento do controle 
de qualidade dos processos de 
tratamento das ETEs. Poluição 
de corpos d’água e do solo. 

Avaliação semanal 
das condições de 
acesso às ETEs e aos 
pontos de limpeza 
situados em áreas 
perigosas.  

SANEMAR 

Riscos da 
atividade 
empresarial e 
riscos 

Alteração de 
enquadramento tributário 
em razão do resultado ou 
de mudança da atividade 

Aumento ou diminuição do 
lucro da Contratada. 

Planejamento 
tributário. 

Emissão de ensaio 
de medição antes da 

Contratada 



 
 

  
  
  
  

 

Rua Álvares de Castro, 607– 3º Andar, Araçatiba – Maricá/RJ –CEP: 24.901-355 

Telefone: (21) 2634-0534 

E-mail: licitacao@sanemar-sa.com.br 

Processo nº28282/2019- Página 52 de 83 

Companhia de Saneamento de Maricá 
SANEMAR 

Processo 28282/2019 

Data do Início 11/11/2019 

Folha  

Rubrica  

financeiros empresarial, bem como 
por erro da Contratada na 
avaliação da hipótese de 
incidência tributária. 

emissão da fatura. 

Elevação de gastos com 
transportes superiores ao 
estimado pela Contratada. 

Aumento do custo do serviço. Melhor 
planejamento 
contratual, 
buscando 
destinação final dos 
resíduos líquidos 
coletados em 
aceptores próximos 
do Município de 
Maricá. 

Contratada 

Elevação dos custos 
operacionais para o 
desenvolvimento da 
atividade empresarial em 
geral e para a execução do 
objeto em particular. 

Aumento do custo do serviço. Reajuste anual do 
preço, em 
conformidade com o 
contrato. 

SANEMAR 

Elevação dos custos 
operacionais definidos na 
linha anterior, quando 
superior ao índice de 
reajuste previsto na 
cláusula de equilíbrio 
econômico-financeiro 
docontrato. 

Aumento do custo do serviço. Planejamento 
empresarial. 

Contratada. 

Categoria do 
risco 

Descrição do evento 
causador do risco 

Consequência da execução do 
objeto 

Medidas para 
tratamento do risco 

Responsável 
pelo 

tratamento 
do risco 
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Riscos 
trabalhistas e 
previdenciários 

Responsabilização da 
SANEMAR por verbas 
trabalhistas e 
previdenciárias dos 
profissionais da Contratada 
alocados na execução do 
objeto contratual. 

Geração de custos trabalhistas 
e/ou previdenciários para a 
SANEMAR, além de eventuais 
honorários advocatícios, multas 
e verbas sucumbenciais. 

Ressarcimento, pela 
Contratada, ou 
retenção de 
pagamento e 
compensação com 
valores a esta 
devidos, da quantia 
despendida pela 
SANEMAR. 

Contratada. 

Riscos ao meio 
ambiente 

Vazamentos de resíduos 
líquidos nos transporte 
realizado pelos 
equipamentos de 
transporte. 

Poluição de corpos d’água e do 
solo.  

Manutenção 
constante dos 
equipamentos 
contratados. 

Contratada 

Destinação final não 
adequada dos resíduos 
líquidos transportados.  

Poluição de corpos d’água e do 
solo. 

Identificação e 
assinatura do 
responsável pelo 
aceptor dos 
resíduos líquidos no 
Manifesto de 
Resíduos exigido 
pelo INEA. 

Contratada 

Exposição dos 
trabalhadores contratados 
ao material contaminado a 
ser transportado. 

Prejuízos à saúde do 
trabalhador e, 
consequentemente,atrasos na 
execução do objeto contratual. 

Utilização de EPI e 
EPC indicados para a 
atividade. 

Contratada 

Riscos 
tributários e 
fiscais (não 
tributários) 

Responsabilização da 
SANEMAR por 
recolhimento indevido em 
valor menor ou maior que 
o necessário, ou ainda de 
ausência de recolhimento, 
quando devido, sem que 
haja culpa da SANEMAR. 

Débito ou crédito tributário ou 
fiscal (não tributário). 

Ressarcimento pela 
Contratada, ou 
retenção de 
pagamento e 
compensação com 
valores a esta 
devidos, da quanta 
despendida pela 
SANEMAR. 

Contratada 
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ANEXO – II 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA PARA ATENDIMENTO À IN 

02/2009 SLTI/MPOG 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

 

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 03/2020 

 

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer 
pessoa;  

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;  

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;  
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f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la.  

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO –III 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Itens 
Código 

CATSER 
Descrição 

Unida

de 
Quant. 

Valor com 

ICMS 

1 16527 

LIMPEZA DE FOSSA/ESGOTO/BOCA 
DE LOBO. 

Custo horário corrido de utilização de 
equipamento combinado de jato 
d'agua a alta pressão com sucção por 
ação de vácuo (vácuo sewer-jet), com 
capacidade mínima de armazenagem 
de 6,00 m³ de material no tanque, 
mangueiras de captação de 4”, para 
limpeza de esgotamento sanitário, 
inclusive equipe de operação, 
abastecimento d’agua e transporte do 

h 15.728,0 

 

 

PROPOSTA DETALHE 

Pregão Eletrônico nº 03/2020 
Data prevista para realização do Pregão: 15/06/2020 
Processo: 28282/2019 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO 
E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DE MARICÁ. 

A empresa ao lado mencionada 
propõe fornecer os itens abaixo 
listados ao Município de Maricá, 
pelo prazo de 12 meses, pelos 
preços abaixo estabelecidos, 
obedecendo rigorosamente às 
condições constantes no Edital de 
Pregão nº 03/2020. 

CARIMBO DA EMPRESA 

Desobstrução e Limpeza do Sistema de Esgotamento Sanitário de Maricá 

LOTE ÚNICO 
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material removido. 

EMOP 19.010.0025-2 

2 19526 

COLETA/TRATAMENTO ESGOTO 
SANITÁRIO 

Recebimento e tratamento de lodos 
em Estação de Tratamento de Esgoto 
licenciada 

m³ 9.192,0 

 

VALOR TOTAL: R$ 

VALOR TOTAL (por extenso): 

A PROPOSTA - DETALHE deverá: 
 
1. Ser preenchida integralmente por processo mecânico 
ou eletrônico, sem emendas e rasuras; conter os preços 
em algarismos e por extenso, já incluídos todos os 
custos diretos e indiretos, transporte e entrega no local 
indicado pelo Órgão/Entidade contratante, seguros, 
tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e 
quaisquer outras não mencionadas; ser datada e 
assinada por representante legal da Empresa; 
2. A PROPOSTA - DETALHE deve conter o preço final e 
equalizado, e deve ser entregue no prazo máximo de 3 
(três) dias úteis contados do encerramento da etapa de 
lances da sessão pública no endereço estabelecido no 
Edital; 
3. A Proponente se obrigará a cumprir os termos 
contidos nesta PROPOSTA-DETALHE e no Edital e Termo 
de Referência correspondente à licitação a qual ela está 
vinculada. 

Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias 
corridos a contar da data do recebimento 
da respectiva Nota de Empenho ou 
Autorização de Fornecimento.  
 
Validade da Proposta Detalhe: preços 
válidos por 60 (sessenta) dias.  
 
Local de entrega dos itens: Local indicado 
pelo Órgão / Entidade contratante  
 
Declaramos inteira submissão ao presente 
termo e legislação vigente.  
 
Em,____/____/20____. 
 
 
__________________________________ 
                 Empresa Proponente 

Observações: 
 
1 - Todas as especificações técnicas e demais assuntos correlatos de todos os itens, encontram-se no 
Termo de Referência – Anexo Ios quais são partes integrante da Proposta-Detalhe.  
2 - A proposta detalhe deverá ser preenchida contendo as informações de MARCA e MODELO, 
conforme previsto no instrumento convocatório. 
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ANEXO – IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE 

 (EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 03/2020 

 

 (Entidade) _____________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço 

completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, 

inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº ____, expedida 

por _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa não se enquadra nos 

termos do artigo 38 da Lei 13.303/2016 e que não foram aplicadas penalidades de 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta, salvo se o efeito da penalidade se 

restringir ao âmbito do órgão sancionador, ou declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal, cujos efeitos ainda vigorem. – (Enquadramento a Lei 13.303/2016) 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO – V 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

 

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 03/2020 

 

 (Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 
as penas da Lei, para fins do disposto no ao inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos.  

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO – VI 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO 

INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 03/2020 

 

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que é microempresa, empresa 
de pequeno porte, empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar 
nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer 
o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.  

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO VII 
FORMULÁRIO “SOLICITAÇÃO CADASTRO CREDOR” 
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ANEXO – VIII 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO às LEIS Nº 9.777/1998 e Nº 10.803/2003 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 03/2020 

 

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 
as penas da Lei, para fins do disposto nas Leis nº 9.777/1998 e nº 10.803/2003, que não é adotada 
relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo. 

 

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO – IX 

MODELO DA DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE 

FALÊNCIA OU CONCORDATA PARA ATENDIMENTO à LEI Nº 11.101/2005 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 03/2020 

 

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 
as penas da Lei, que não encontra-se em situação de falência, insolvência ou concordata deferida 
antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005.  

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO – X 

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO à Alínea “c” do Artigo nº 92º do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da SANEMAR 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 03/2020 

 

 

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 

representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 

as penas da Leique possui suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições 

adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços 

objeto da licitação. 

 

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
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ANEXO XI 

MINUTA DE CONTRATO SANEMAR Nº 

 

PARA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA 
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 
MARICÁ, QUEFIRMAM A COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DE MARICÁ, E 
OFORNECEDORABAIXOINDICADO. 

 

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ, CNPJ sob o nº32.799.282/0001-25com 
sede na Rua (preencher), doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato 
pelo (indicar cargo da autoridade e nº da cédula de identidade) e a empresa 
____________________, situada na Rua ____________ nº___, Bairro _______, Cidade 
_________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato por _______________, cédula de identidade nº 
______,domiciliado na Rua _______ nº ___, Cidade _________, resolvem celebrar o 
presente Contrato de Prestação de SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ., com fundamento no processo 
administrativo nº 28282/2019, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 13.303 de 30 
de junho de 2016, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR, pelo 
instrumento convocatório, pelos preceitos de direito privado, bem como pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOE DO REGIME DE EXECUÇÃO  

 

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO 
E LIMPEZA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MARICÁ, na forma do 
Termo de Referência e do instrumento convocatório. 
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Parágrafo Único– O objeto será executado segundo o regime de execução de MENOR 
PREÇO GLOBAL. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do 
contrato.  

 

Parágrafo Primeiro - Esta contratação poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 05 (cinco) anos totais de vigência, desde que observados os 
requisitos constantes do art.166 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
SANEMAR. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas 
neste contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 
possuir, vinculados à execução satisfatória do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no 
edital e no contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 
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pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos pela 
Contratante. 

b)Responsabilizar-se pelos acidentes ambientais provocados por falhas em seus 
equipamentos ou pela desatenção das equipes de trabalho. 

c) Reparar os danos causados a Contratante e a terceiros por seus equipamentos, pessoal 
ou firmas prestadoras de serviços e/ou fornecedoras de materiais, suas contratadas. 

d) Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante, devidamente 
uniformizados, habilitados e identificados para execução do serviço, além de provê-los com 
os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

e) Os serviços em logradouros devem executados utilizando-se todas as sinalizações 
necessárias para o isolamento da área de trabalho e para advertir os condutores de 
veículos que utilizam a mesma via.  

f) Apresentar à Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão nas suas 
unidades operacionais (elevatórias e ETEs) para a execução dos serviços. A Contratada 
deve apresentar no início do contrato, e sempre que houver alteração, a relação nominal 
com os dados pessoais.  

g) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante. 

h) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição de empregados alocados, 
no prazo fixado pela Fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução dos serviços, conforme descrito neste 
Termo. 

i) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Contratante. 

j) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 
à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvios de função. 

l)Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada ou dificuldade que 
impossibilite a prestação dos serviços contratados. 

m) Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

n) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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o) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da Contratante. 

p) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 
aos documentos relativos à execução dos serviços contratados. 

q) Observar todas as diretrizes e regras de caráter ambiental vigentes. 

r) Responsabilizar-se pela segurança, guarda e conservação de todos os seus 
equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e nas instalações da 
Contratante. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias, para o corrente exercício de _____, assim classificados: 

 

Natureza das Despesas: 33.90.39 

Programa de Trabalho: 60.117.512.55 

Fonte: 206 

Nota de Empenho: (preencher) 

 

Parágrafo Único– As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta 
das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada 
exercício. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 

Dá-se a este contrato valor total de R$________ (_____________). 

 

Parágrafo Primeiro - O preço ajustado inclui o lucro e todos os custos dos serviços, sejam 
diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e qualquer despesa 
ainda que não prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato 
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que implique em transgressão ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou 
regulamentar, federal, estadual ou municipal, bem como tributos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 
termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução 
do contrato, da legislação vigente e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – 
RILC da CONTRATANTE, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução 
total ou parcial. 

Parágrafo Primeiro– A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por 
representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) pela autoridade 
competente, conforme ato de nomeação. 

Parágrafo segundo – A CONTRATADA deverá designar e indicar seu representante legal 
ou seu preposto, que a representará e se responsabilizará por todos os aspectos técnicos e 
legais, devendo efetuar o acompanhamento continuo e periódico da execução do contrato.  

Parágrafo terceiro – É dever do representante ou preposto da CONTRATADA: 

I - zelar pela manutenção, durante todo o período de execução do contrato, das condições 
estabelecidas no Instrumento Convocatório e das normas regulamentadoras e Legislação 
correlata do Meio Ambiente e Segurança e Medicina do Trabalho, como também da 
regularidade fiscal e obrigações trabalhistas; 

II - zelar pela execução ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as 
normas técnicas vigentes e manuais da CONTRATADA; 

Parágrafo Quarto– O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem 
as relativas ao do pagamento, na seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado elaborado pela Fiscalização, 
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado elaborado pela Fiscalização, 
após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, que não poderá ser superior a 
90(noventa) dias. 
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Parágrafo Quinto – O recebimento do objeto deverá ser feito por pelo fiscal do contrato, 
conforme nomeação, a quem competirá acompanhar, fiscalizar a execução do objeto 
contratado e providenciar o encerramento do Contrato. 

Parágrafo Sexto– Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho 
estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser 
recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em 
registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à 
autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação. 

Parágrafo Sétimo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 
fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários 
ao desempenho de suas atividades. 

Parágrafo Oitavo – A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua a 
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria. 

Parágrafo Nono - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou 
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados.  

 

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO 

 

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ 
(_______________), em ___ (____) parcelas, no valor de R$_____ (________________), 
cada uma delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente mediante crédito em 
conta corrente do Banco do Brasil, cujo número e agência deverão ser informados no 
formulário “Solicitação de Cadastro de Credor” – Anexo VII, que deverão ser informados 
pelo adjudicatário até a efetiva contratação 

Parágrafo primeiro - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que 
não possua agência da instituição financeira contratada pela CONTRATANTE ou caso 
verificada pela CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de 
negativa expressada instituição financeira contratada pela CONTRATANTE, abrir ou manter 
conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito 
em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros 
e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 
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Parágrafo segundo - Os pagamentos serão realizados em doze parcelas mensais com 
base nas faturas de serviços efetivamente realizados, que devem ser atestados pela 
Fiscalização. 

Parágrafo terceiro - O pagamento deve estar condicionado ao recebimento das parcelas 
mensais, e deve ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal eletrônica, que deve 
conter o detalhamento do objeto executado. 

Parágrafo quarto - O pagamento será feito após a apresentação do documento de 
cobrança, no prazo de trinta dias da data de sua certificação pelo fiscal do contrato, por 
meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, em instituição financeira 
credenciada, a crédito da Contratada. 

Parágrafo quinto - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa 
do CONTRATADO, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 
contagem a partir da data da respectiva reapresentação. 

Parágrafo sexto - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 
decorram de ato ou fato atribuível ao CONTRATADO, sofrerão a incidência de atualização 
financeira pelo IGP-M calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas -FGV e juros 
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die. 

Parágrafo sétimo - O contratado deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o 
Protocolo ICMS nº 42/2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS nº 85/2010. 

Parágrafo oitavo - Todos os arquivos de NF-e oriundos de fornecedor (arquivoXML) à 
SANEMAR deverão ser enviados para os e-mails: financeiro.sanemar@gmail.com e 
patrimônio@sanemar-sa.com.br. 

 

CLÁUSULA NONA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PELA 
SUPRESSIO 

 

O atraso, a tolerância ou a omissão da CONTRATANTE no exercício de suas prerrogativas 
jamais ensejará a modificação automática das cláusulas avençadas, não sugerindo 
qualquer renúncia de direitos por parte desta, que poderá exercê-los a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

Este contrato poderá ser alterado por acordo entre as partes, formalizado por meio de 
Termo Aditivo, com observância do disposto no Regulamento Interno de Licitações e 
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Contratos – RILC da SANEMAR, bem como os limites do §1ºe §2º do art. 81 da Lei 
13.303/2016.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE  

 

O valor contratado poderá ser reajustado a cada 12 meses pelo IPCA (Índice nacional de 
preços ao consumidor amplo), iniciando-se a contagem deste prazo a partir da data da 
proposta. 

 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para 
iniciar o procedimento necessário ao reajuste de seus preços, contando-se este prazo a 
partir da divulgação do índice contratualmente ajustado, ou no caso de repactuação, a 
contar da celebração do acordo, convenção ou dissídio coletivo da categoria. As 
anualidades que se completarem durante o curso da licitação/contratação deverão ser 
pleiteadas no mesmo prazo, contados da data da proposta. 

Parágrafo Segundo - O reajuste deverá ser formalmente solicitado por meio de e-mail ou 
de documento da CONTRATADA dirigido à Comissão de Fiscalização, registrado no 
Protocolo Geral da CONTRATANTE, acompanhada da respectiva memória de cálculo. 

Parágrafo Terceiro – As partes convencionam que inércia da CONTRATADA em iniciar o 
procedimento de reajuste no prazo acima fixado importará em decadência do seu direito de 
pleiteá-lo, relativo à correspondente anualidade, sob pena de decair o seu respectivo direito 
de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil. 

Parágrafo Quarto - Consideram-se “anualidades” os sucessivos períodos de 12 (doze) 
meses, contados a partir da  data da proposta. 

Parágrafo Quinto – Em caso de atraso injustificado na execução dos serviços atribuível à 
CONTRATADA prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas dos serviços 
seriam realizadas, em conformidade com os prazos inicialmente estabelecidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS 
PENALIDADES        

 

Parágrafo Primeiro - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias úteis, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
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falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal na forma do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará, sem prejuízo das 
demais cominações legais, sujeito as seguintes sanções: 
 

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Maricá, 
com a consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
b) multas previstas em edital e no contrato. 
 

Parágrafo Segundo - As condutas do contratado, verificadas pela SANEMAR, para fins 

do Parágrafo primeiro são assim consideradas: 
 

I – retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que 
prejudique o bom andamento da licitação, inclusive deixar de entregar a amostra no 
prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, 
ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços; 
II – não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio 
de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da 
desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que 
não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que 
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento; 
III – falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de 
obrigação assumida pelo contratado; 
IV – fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção 
de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e 
V – comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o 
bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do 
caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em 
desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa 
de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou 
que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor 
original.  

 

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o contratado 

estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 
penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  
 
a) advertência; 
b) multa administrativa;  
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c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Entidade Sancionadora; 
 

Parágrafo Quarto - A sanção administrativa do Parágrafo Terceiro deve ser determinada 
de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida, os danos causados à SANEMAR. 

Parágrafo Quinto - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios 

estabelecidos no Parágrafo Quarto também deverão ser considerados para a sua fixação. 
Parágrafo Sexto - As sanções previstas da Cláusula Décima Nona serão impostas pelo 
Ordenador de Despesa da SANEMAR. 
Parágrafo Sétimo - A advertência prevista na alínea a do Parágrafo Terceiro: 
 
 a) deve ser aplicada por escrito sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Oitavo - As multas administrativas, previstas na alínea b do Parágrafo primeiro 

e na alínea b, do Parágrafo terceiro: 
 
a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do 
empenho se não houver previsão de celebração de instrumento contratual, aplicadas de 
acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 
b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;  
c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  
d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração; 
e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta; 
f) deve ser aplicada, após regular processo administrativo, segundo os seguintes 
parâmetros: 

I - quando se tratar de multa moratória:  

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) 
dias de atraso;  

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, até o 
limite máximo de 20%. 

II - quando se tratar de multa compensatória:  

a) até 10% em caso de inexecução parcial do objeto pela CONTRATADA ou nos casos de 
rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida; 
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b) até 20% do valor calculado sobre o valor total da contratação, pela inexecução total.  

III – quando se tratar de multa administrativa, de caráter sancionatório: 

 

a) Será aplicada pelas infrações cometidas e descumprimento das obrigações contratuais 
acessórias, não possuindo caráter compensatório.  

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade, inclusive pode ser 
cumulada multa moratória com multa compensatória, nos termos do art. 83 §2° da Lei 
13.303/2016 e observará os seguintes percentuais:  

b.1) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a 
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;  

b.2) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 
sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato ou do empenho. 

c) deverá respeitar o limite do artigo 412 do Código Civil Brasileiro.  

d) poderá ser descontada da garantia do Contrato, se houver previsão de garantia.  

Parágrafo Nono - As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e 
certas, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontá-las das garantias prestadas, e 
caso estas sejam insuficientes ou não exista previsão contratual, dos pagamentos devidos 
à CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobrá-las judicialmente, servindo para tanto, 
o instrumento contratual como título executivo extrajudicial. 

Parágrafo Décimo - A penalidade de impedimento de contratar com a Administração 
Pública do Município de Maricá, prevista na alínea “a”, do Parágrafo primeiro, deve ser 
aplicada, após regular processo administrativo, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos, 
segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se não assinar o contrato/ata de registro de preços ou 
não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta;  

b) Período mínimo de 6 (seis) meses se  deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame;  

c) Período mínimo de 6 (seis) meses se ensejar o retardamento da execução ou da entrega 
do objeto da licitação sem motivo justificado;  

d) Período mínimo de 6 (seis) meses se não mantiver a sua proposta, salvo se em 
decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;  
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e) Período mínimo de 1 (um) ano se falhar na execução contratual, der causa à inexecução 
total ou parcial do contrato, sem motivo justificável;  

f) Período mínimo de 2 (dois) anos se comportar-se de forma inidônea, apresentar 
documento falso, fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

Parágrafo Décimo Primeiro - A penalidade de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a SANEMAR, prevista na alínea “c”, do 
parágrafo terceiro, deve ser aplicada, após regular processo administrativo, pelo prazo não 
superior a 2 (dois) anos, segundo os seguintes parâmetros:  

a) Período mínimo de 6 (seis) meses se o licitante/contratado faltoso, sancionado com 
multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.  

b) Período mínimo de 1 (um) ano se após ter sido advertido, não manter as condições de 
habilitação na licitação durante a vigência do contrato ou de pagamento exigidos como 
condição à obtenção do recibo de adimplemento; 

c) Período mínimo de 6 (meses) meses na ocorrência de qualquer outra infração legal ou 
contratual não prevista no parágrafo primeiro. 

 

Parágrafo Décimo Segundo - As sanções previstas no parágrafo terceiro poderão 
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão de contratos com 
empresas públicas e sociedades de economia mista, na forma prevista no artigo 215 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SANEMAR, que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados.  

Parágrafo Décimo Terceiro - As penalidades previstas nesta Cláusula também poderão 

ser aplicadas aos licitantes e ao adjudicatário.  

Parágrafo Décimo Quarto - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de 

rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

Parágrafo Décimo Quinto - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de 

intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos 
legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se 
pretende imputar e o respectivo valor, se for o caso. 
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Parágrafo Décimo Sexto - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 
prévia. 

Parágrafo Décimo Sétimo - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 
para a apresentação da defesa prévia.  

Parágrafo Décimo Oitavo - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 

(dez) dias úteis.  

Parágrafo Décimo Nono - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 

sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

Parágrafo Vigésimo - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados 
com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer ente ou 
entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 
contratar com a entidade sancionadora enquanto perdurarem os efeitos da respectiva 
penalidade. 

Parágrafo Vigésimo Primeiro - As penalidades serão registradas pela SANEMAR, que 

também deverá informar os dados relativos às sanções por ela aplicadas aos 
CONTRATADOS de forma a manter atualizado o cadastro de empresas inidôneas de que 
trata os artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/2013. 

Parágrafo Vigésimo Segundo - Aplicam-se a esta licitação as normas de direito penal 

contidas nos artigos 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

Parágrafo Vigésimo Terceiro - Aplicam-se também as sanções previstas na Lei Federal 
nº 12.846/2013, salvo as previstas nos incisos II, III e IV do caput do art. 19 da referida Lei.  

Parágrafo Vigésimo Quarto - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato dentro do prazo estipulado pela SANEMAR, sem que haja justo motivo para tal, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de 
multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das 
demais sanções administrativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua extinção com as 
consequências cabíveis. 
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Parágrafo Primeiro - Os contratos firmados pela CONTRATANTE poderão ser extintos: 

 

I – pelo advento de seu termo, se por prazo certo; 

II – pela conclusão de seu objeto, quando por escopo; 

III – por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos para a 
CONTRATANTE; e 

IV – em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos motivos elencados no 
parágrafo seguinte. 

 

Parágrafo Segundo - Constituem motivo para rescisão do contrato: 

 

I – o descumprimento de obrigações contratuais; 

II – a alteração da pessoa do contratado, mediante: 

 

a) a subcontratação, a cessão ou transferência, total ou parcial do seu objeto; 

b) a fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não 
admitidas no instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização 
CONTRATANTE. 

 

III – o desatendimento das determinações regulares do gestor ou fiscal do contrato; 

IV – o cometimento reiterado de faltas na execução contratual; 

V – a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

VI – a decretação de falência ou a insolvência civil do contratado; 

 

VII – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, desde 
que prejudique a execução do contrato; 

VIII – razões de interesse da CONTRATANTE, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e exaradas no processo administrativo; 
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IX – a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução 
de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 
materiais naturais especificadas no projeto; 

X – a ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato; 

XI – a não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado; 

XII – o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  

XIII – o perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da 
execução da avença;  

XIV – nos casos em que a Contratada estiver envolvida em casos de corrupção, nos termos 
da Lei Federal nº 12.846/2013. 

 

Parágrafo terceiro - Quando a rescisão do contrato for requerida pelo contratado ou for 
amigável, deverá ser formado o devido processo administrativo na forma disposta no 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE, contendo os seguintes 
documentos:  

 

I – o requerimento do contratado ou a manifestação do mesmo aceitando a rescisão 
amigável, se for o caso;  

II – cópia do termo de contrato e dos termos aditivos, se houver;  

III – cópia de todos os documentos emitidos durante a execução do contrato, tais como as 
ordens de serviço/compra, as ordens se suspensão/paralisação, as notificações emitidas 
pela fiscalização, outras solicitações do contratado, as decisões de aplicação de sanção, os 
boletins de medição, os termos de recebimento provisório e definitivo, se necessários para 
a avaliação da rescisão;  

IV – análise fundamentada por parte do fiscal e do gestor do contrato;  

V – parecer jurídico;  

VI – decisão fundamentada do Diretor do setor requisitante, ratificada pela Diretoria 
Colegiada;  

VII – minuta do termo de rescisão, se aprovada a extinção.  
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Parágrafo quarto - A rescisão disposta neste parágrafo pode ser efetivada 
independentemente da apuração das sanções cabíveis ao contratado. 

Parágrafo quinto - Quando a rescisão do contrato for requerida pela CONTRATANTE de 
maneira unilateral, deverá ser observado o mesmo procedimento disposto no Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE acerca da aplicação de penalidades 
ao CONTRATADO. 

Parágrafo sexto - A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, quando justificada no 
descumprimento de obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, acarretará a 
aplicação de multa rescisória, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o 
saldo reajustado do contrato, bem como a utilização dos créditos decorrentes do próprio 
contrato. 

Parágrafo sétimo - A CONTRATANTE se reserva o direito de cobrar indenização 
suplementar em juízo se ficar constatado que o prejuízo causado foi superior ao valor da 
multa rescisória aplicada, conforme autorização contida no art. 416, parágrafo único, in fine, 
do Código Civil. 

Parágrafo oitavo - A rescisão contratual por acordo entre as partes,bem como, a rescisão 
unilateral ficará a cargo do Diretor Presidente. 

Parágrafo nono - A declaração de rescisão deste contrato, independente da prévia 
notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário 
Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECURSO AO JUDICIÁRIO  

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 
quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face 
da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 
judicialmente. 

 

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a Juízo para 
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal 
do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, 
estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA 

 

Não será exigida garantia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA PUBLICAÇÃO 

Os extratos dos contratos e seus aditivos devem ser publicados no Diário Oficial do 
Município de Maricá e a integralidade dos instrumentos no sítio eletrônico da 
CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias a contar das datas das suas assinaturas 

 

Parágrafo Único – Os instrumentos produzirão seus efeitos a partir de sua assinatura, 
ocorrendo a posterior publicação de seus extratos para fins de publicidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – MATRIZ DE RISCO 

 

O Anexo “A” – Matriz de Risco, do Termo de Referência (Anexo I), é cláusula contratual de 
cumprimento obrigatório por ambas as partes 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO  

 

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o 
foro da Comarca de Maricá, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, 
depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 
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Maricá,              de                                20. 

 

___________________________________________________ 

(NOME) 

DIRETOR PRESIDENTE 

(NOME DA CONTRATANTE) 

 

___________________________________________________ 

PREENCHER COM NOME DO DIRETOR DA ÁREA DEMANDANTE 

PREENCHER CARGO 

(NOME DA CONTRATANTE) 

 

__________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

NOME DA EMPRESA 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________________________________________ 

NOME COMPLETO TESTEMUNHA 1 

CPF TESTEMUNHA 1 

 

__________________________________________________________ 

NOME COMPLETO TESTEMUNHA 2 

CPF TESTEMUNHA 2 
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VSISITA TÉCNICA 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ) 

 

Local e data  

A Pregoeira  

a/c Sra. Rhana Barros 

Ref. PE nº 03/2020 

 

 

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato 

representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 

as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza 

dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará 

desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras que venham a onerar a Contratante. 

 

___________________________________________ 

EMPRESA PROPONENTE 

 (nome da empresa com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 

 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ  

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 

 

 


