DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

C O M PRAS
PROC.: 5551/2019
FLS.: __________

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
PROCESSO Nº 5551/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de um reservatório apoiado de aço
parafusado vitrificado ou aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla em chapa galvanizada com
revestimento interno em aço inoxidável, com capacidade de armazenamento de 687 m³, sito na Avenida
São Paulo, qt 05, Vila Dutra, Bauru-SP, incluindo as redes de interligação correspondentes e urbanização
da área, com o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários
para sua completa execução, conforme especificações no Anexo I do Edital.

Empresa:
Pessoa para Contato:
Endereço:
E-mail:
Cidade/UF:
Telefone:
CNPJ:

Recebemos através do acesso à página www.daebauru.sp.gov.br → Licitações → CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, o impresso cópia do instrumento convocatório da Licitação acima identificada.

Local: _______________, _____ de _______________ de 2022.

________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações deste
Departamento e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do Edital e envio à Seção de
Licitações por meio do fax (14) 3235-6174 ou por e-mail: cpjl@daebauru.sp.gov.br e
licit.compras@daebauru.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime o Serviço de Compras da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
Divisão Administrativa – Serviço de Compras
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA INTEGRAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5551/2019
VALOR ESTIMADO DA OBRA: R$ 2.335.838,55

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de um reservatório apoiado de aço
parafusado vitrificado ou aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla em chapa galvanizada com
revestimento interno em aço inoxidável, com capacidade de armazenamento de 687 m³, sito na Avenida
São Paulo, qt 05, Vila Dutra, Bauru-SP, incluindo as redes de interligação correspondentes e urbanização
da área, com o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários
para sua completa execução, conforme especificações no Anexo I deste Edital.

DATA DA REALIZAÇÃO: 31/10/2022
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h15min
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Nota de Reserva nº 00084/2022

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Reuniões do Serviço de Compras, localizada na Rua Padre
João, nº 11-25 – Vila Santa Tereza – Bauru/SP – CEP: 17012-020. A Sessão será conduzida pelo Presidente da
Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações e seus respectivos membros, designados nos autos do
Processo Administrativo nº 5551/2019. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação
deverão ser entregues e protocolados até as 09h00 (nove horas) do dia 31/10/2022, nos termos da Cláusula
Quinta.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e demais legislações pertinentes.

De acordo com a autorização do Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru - DAE, exarada nos autos do processo administrativo epigrafado, faço público, para conhecimento de
interessados, que se encontra aberto nesta Autarquia e afixado no átrio da Portaria do DAE no endereço supra
citado, bem como disponível no site www.daebauru.sp.gov.br, o procedimento licitatório desenvolvido sob a
modalidade epigrafada, regido pelas seguintes cláusulas e condições, às quais todas as empresas licitantes ficam
sujeitas:
Das Condições
Cláusula Primeira: Do Objeto
1.1

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para construção de um
reservatório apoiado de aço parafusado vitrificado ou aço com fabricação pelo sistema de dobra
dupla em chapa galvanizada com revestimento interno em aço inoxidável, com capacidade de
armazenamento de 687 m³, sito na Avenida São Paulo, qt 05, Vila Dutra, Bauru-SP, incluindo as
redes de interligação correspondentes e urbanização da área, com o fornecimento de todos os
materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários para sua completa execução,
conforme especificações no Anexo I deste Edital.

1.2

Os anexos, especificações, condições, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária,
cálculo de BDI, composições auxiliares, projetos básicos, modelo de placa da obra, modelo para
pintura do logo DAE no reservatório e relatório de sondagem, constantes do Anexo I deste
Edital, também ficarão à disposição dos interessados para consulta em anexos no site
www.daebauru.sp.gov.br, na página de Licitações, Concorrência Pública nº 007/2022.
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C O M PRAS
PROC.: 5551/2019
FLS.: __________

1.3

Da Visita Técnica Facultativa:

1.3.1

A(s) empresa(s) licitante(s) interessada(s) em participar do presente certame licitatório poderá(ão)
enviar profissional, através de apresentação de carta conforme modelo no Anexo III do Edital, para
comparecer à Divisão de Produção e Reservação do DAE, sito na Rua Padre João nº 11-25 - Vila
Santa Tereza - Bauru/SP - CEP 17012-020, para proceder Visita Técnica, de segunda a sexta-feira,
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura, de acordo com prévio agendamento junto à
Divisão de Produção e Reservação, pelo telefone (14) 3235-6188, das 08:00 às 12:00 horas e das
13:00 às 17:00 horas, contato com Vanderlei de Brito Melo;

1.3.2

A visita técnica será acompanhada por servidor da Divisão de Produção e Reservação do DAE,
devidamente designado, o qual expedirá o Atestado de Visita Técnica, em 02 (duas) vias (Anexo IV);

1.3.3

Uma via do Atestado de Visita Técnica será entregue ao representante da empresa licitante e outra via
será juntada aos autos do processo licitatório;

1.3.4

Em hipótese alguma haverá Visita Técnica após a data limite, conforme item 1.3.1;

1.3.5

A Visita Técnica prévia têm por finalidade obter, para a utilização e exclusiva responsabilidade da(s)
empresa(s) licitante(s), toda(s) a(s) informação(ões) necessária(s) à elaboração da proposta, tais como:
as condições locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à
execução, formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outros. Todos os custos
associados à visita serão de inteira responsabilidade da empresa licitante;

1.3.6

Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob
alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre o objeto ou condições do local;

1.3.7

A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) ter pleno conhecimento do Edital, das condições gerais e
particulares do objeto da Licitação e do local onde serão executados os serviços, não podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do
integral cumprimento do Contrato:

1.3.7.1

O Edital e seus anexos ficarão à disposição dos interessados para consulta no site
www.daebauru.sp.gov.br, na página de licitações, Concorrência Pública n° 007/2022;

1.3.7.2

A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações desse Departamento não aceitará em
nenhuma hipótese, reclamações de empresas que não atentarem para as informações, correções,
orientações ou esclarecimentos disponibilizados no site.

1.4

Das Exigências Técnicas:

1.4.1

A CONTRATADA deverá executar a obra em conformidade com as especificações contidas no
Anexo I deste Edital, responsabilizando-se integralmente pela qualidade da mesma, abrangendo todos
os seus detalhes construtivos constantes do Projeto;

1.4.2

O DAE recusará a obra, se não estiver de acordo com as especificações contidas no Anexo I deste
Edital, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de eventuais adequações e, se
necessário, o refazimento dos serviços;

1.4.3

A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, incidentes e
apurados na hipótese da incidência do previsto no item 1.4.2 deste Edital;

1.4.4

A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto;

1.4.5

A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições profissionais, devendo
a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs – Anotação de Responsabilidade Técnica (ou
equivalente), junto a entidade profissional competente, dos Responsáveis Técnicos.

Cláusula Segunda: Da Vigência do Contrato
2.1

O Contrato terá vigência de 09 (nove) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da
Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
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Cláusula Terceira: Dos Anexos do Edital
3.1

Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo:

3.1.1

Descrição do Objeto, Memorial Descritivo, Cronograma, Planilha Orçamentária, Cálculo do BDI,
Composições Auxiliares, Projeto Básico nº 7025, Projeto Básico da Fundação - Reservatório UR24
687M3, Modelo de Placa da Obra, Modelo para Pintura do Logo DAE no Reservatório e Relatório de
Sondagem (Anexo I);

3.1.2

Minuta do Contrato e Termo de Ciência e Notificação TCE/SP (Anexo II);

3.1.3

Modelo de Carta de Apresentação para a Visita Técnica (Anexo III);

3.1.4

Modelo de Atestado para Visita Técnica (Anexo IV);

3.1.5

Modelo de Carta de Apresentação para Licitação e Outras declarações (Anexo V);

3.1.6

Formulário Modelo de Proposta de Preços (Anexo VI);

3.1.7

Relação de Documentos e Modelo de Requerimento de Inscrição no Registro Cadastral (Anexo VII).

Cláusula Quarta: Do Credenciamento
4.1

Se a empresa proponente enviar representante para a sessão de abertura dos envelopes, o mesmo
deverá apresentar o que segue, FORA dos envelopes nº 01 (Habilitação) e nº 02 (Proposta) para que
seja realizado o credenciamento:

4.1.1

O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá apresentar-se para
credenciamento na sessão pública de abertura dos envelopes, devidamente munido de “Carta de
Apresentação” (Anexo V) que o credencie a participar deste procedimento licitatório, onde conste a
sua indicação como representante da empresa, bem como a sua qualificação completa, conferindo ao
mesmo, ilimitados poderes para assinar quaisquer documentos relacionados com a Licitação, inclusive
termos de desistência de recursos. Deve, ainda, no ato de entrega dos documentos de credenciamento,
identificar-se exibindo no original, Cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação
que contenha foto:

4.1.1.1

Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), apresentar
instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade
simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

4.1.1.2

Tratando-se de Procurador, apresentar instrumento público ou particular, do qual conste sua
qualificação completa, conferindo ao mesmo, ilimitados poderes para assinar quaisquer documentos
relacionados com a Licitação, inclusive termos de desistência de recursos, bem como praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados
na Cláusula 4.1.1.1, que comprove os poderes do mandante para outorga, o que será dispensado em se
tratando de Procuração Pública.

4.2

A entrega dos documentos mencionados no item 4.1.1 é indispensável para a representação da
empresa proponente. A falta do documento poderá ser sanada se o mesmo constar no envelope nº 01
(Habilitação).

4.3

Será admitido apenas um representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá
representar apenas uma empresa isoladamente.

Cláusula Quinta: Do Recebimento dos Envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta Comercial"
5.1

Até às 09h00 horas do dia 31/10/2022, inclusive, as empresas interessadas em participar do presente
certame licitatório deverão entregar e protocolar dois Envelopes devidamente identificados como
“Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação” e “Envelope nº 02 – Proposta Comercial”,
inviolados, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do DAE, sito na Rua Padre João nº 1125 – Vila Santa Tereza – Bauru/SP, CEP: 17012-020, endereçados à Comissão de Processamento e
Julgamento de Licitações:
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5.1.1

Os Envelopes nº 01 e nº 02, constantes do item 5.1, deverão ser opacos, inviolados, devidamente
identificados, e apresentados na recepção da Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do DAE,
até o horário limite fixado pelo Edital;

5.1.2

Os Envelopes nº 01 e nº 02 serão registrados no relógio protocolador com data e horário e estes não
serão aceitos fora do horário estipulado no Edital, sob nenhuma hipótese, não se aceitando
justificativas de atraso na entrega dos mesmos devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra
natureza. Em caso de não funcionamento do relógio protocolador, os envelopes poderão ser
recebidos por servidor deste Departamento, que certificará a data e o horário da entrega dos mesmos.

5.2

Além da identificação de seu conteúdo, os envelopes deverão ser também identificados com nome
empresarial da empresa proponente, número do Processo Administrativo e do Edital a que se
refere.

5.3

Não será(ão) admitido(s), gerando inabilitação da(s) empresa(s) licitante(s) documentos e/ou
propostas enviados por fax, e-mail ou fornecidos por outro meio de transmissão que não o previsto no
Edital e que não assegure o seu sigilo.

Cláusula Sexta: Das Condições de Participação
6.1

Poderá participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente
estabelecida no País, que seja especializada e credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

6.2

Não será permitida a participação de empresas:
a) Estrangeiras que não funcionem no País;
b) Reunidas sob a forma de consórcio(s) ou grupo(s) de empresas;
c) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
d) Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;
e) Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
f) Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta Administração nos
termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.3

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo 87, IV da Lei nº 8.666/93) tem seus
efeitos jurídicos estendidos a todos os órgãos da Administração Pública, ao passo que, nos casos de
impedimento e suspensão de licitar e contratar (artigo 87, III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº
10.520/02), a medida repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador, nos termos da
redação da Súmula 51 do TCE/SP.

6.4

As empresas interessadas em participar da presente Licitação deverão:

6.4.1

Arcar com o valor correspondente às cópias do Edital, que estará disponível no Serviço de Compras
do DAE ou obter cópia através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. As empresas
que efetuarem o download dos editais disponíveis e que estejam interessadas em participar das
licitações, deverão, obrigatoriamente, acompanhar as possíveis alterações ocorridas no Edital, bem
como esclarecimentos a eventuais dúvidas e questionamentos realizados. A Comissão de
Processamento e Julgamento de Licitações deste Departamento não aceitará, em nenhuma hipótese,
reclamações de empresas que não atentarem para as informações, correções, orientações ou
esclarecimentos disponibilizados no site.

Cláusula Sétima: Da Habilitação
7.1

A empresa deverá juntar, no Envelope nº 01 (Documentos para Habilitação), sob pena de
inabilitação, a seguinte documentação:

7.1.1

Habilitação Jurídica:

a)

Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de todas as
alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
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c)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

d)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.1.2

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b)

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade;

c)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos
Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

d)

Prova de Regularidade de Débito com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, relativa
aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;

e)

Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente à tributos mobiliários, compatível
com o objeto contratual;

f)

Certidão de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecida pela Caixa
Econômica Federal;

g)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeitos de Negativa.

7.1.3

Qualificação Técnica:

a)

Declaração indicando o Responsável Técnico para execução dos serviços objeto desta licitação;

b)

Comprovação de registro cadastral junto ao CREA relativa à Pessoa Jurídica e ao Responsável
Técnico indicado;

c)

Atestados de Capacidade Técnica: Atestado(s) em nome da Licitante, emitido(s) pelo(s)
contratante(s) titular(es), obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente
registrado(s) no CREA, comprovando a execução de obra(s) e/ou serviço(s) de características,
complexidade tecnológica e operacional compatíveis ao objeto da licitação, nos termos da
Súmula 24 do Egrégio TCE-SP, dos quais se depreenda, no mínimo, as seguintes atividades de
maior relevância:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

01

Fornecimento e montagem de reservatório metálico apoiado em aço
parafusado ou aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla, com
teto autoportante - volume útil = 344 m³.

Unidade

01

c.1)

O(s) atestado(s) deverá(ao) conter a identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e
cargo do signatário. O tomador final necessariamente deve ser pessoa jurídica de direito público
ou privado, admitindo atestado fornecido por subcontratado, desde que avalizado pelo tomador
final;

c.2)

A falta, ou apresentação incompleta (sem a menção explícita de qualquer característica solicitada), de
qualquer atestado, ressalvadas as observações específicas de cada item, acarretará a inabilitação da
licitante.

d)

Comprovação da licitante possuir em seu quadro, na data da apresentação das propostas, ou anterior,
no mínimo 01 (um) profissional Responsável Técnico, de nível superior com experiência
comprovada por Certidões de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA, que comprove(m) a
execução de serviço(s) de características, complexidade tecnológica e operacional compatíveis ao
objeto da licitação, nos termos da Súmula 23 do Egrégio TCE-SP, dos quais se depreenda, no mínimo,
as seguintes atividades de maior relevância:
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ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01

Fornecimento e montagem de reservatório metálico apoiado em aço parafusado ou aço com
fabricação pelo sistema de dobra dupla, com teto autoportante.

d.1)

As CAT deverão se referir às atividades técnicas constantes do artigo 1º da Resolução 218 do
CONFEA, que façam parte das atribuições legais do profissional e relacionadas a execução de
serviços, a saber: Coordenação, Direção, Execução, Fiscalização e Supervisão;

d.2)

A comprovação de pertencer ao quadro da licitante, deverá ser atestada por:

d.2.1)

Se empregado: Cópia autenticada do Registro em Carteira;

d.2.2)

Se diretor ou sócio: contrato social ou estatuto;

d.2.3)

Se autônomo responsável tecnicamente pela execução dos serviços: Cópia autenticada do Contrato de
Prestação de Serviço.

d.3)

O(s) profissional(is) que possua(m) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedidas pelo CREA
em seu nome e utilizadas neste processo, deverão apresentar Termo de Compromisso pelo qual
concordam em integrar a equipe técnica dos trabalhos durante todo o período contratado,
respondendo solidariamente quanto às propostas técnicas apresentadas, caso o objeto seja adjudicado
à empresa à qual se comprometem;

d.4)

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional
deverão participar da obra, objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

e)

Relação indicando os aparelhamentos, equipamentos e instrumentos disponíveis para a execução da
obra (Modelo no Anexo V), visto que os equipamentos a serem disponibilizados para execução da
obra poderão não integrar o patrimônio da proponente.

7.1.4

Qualificação Econômico – Financeira:

a)

Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física:

a.1)

Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva para recuperação judicial e
extrajudicial, deve o licitante apresentá-la juntamente com o comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em
vigor, conforme Súmula n.º 50 do TCE/SP;

b)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei. Deverá ser apresentado em cópia autenticada, já registrada na Junta
Comercial ou órgão competente ou extraído do Livro Diário, com a apresentação dos termos de
abertura e encerramento do livro onde conste o balanço do último exercício exigível, devidamente
registrado em órgão competente, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses
da data da apresentação da proposta:

b.1)

No caso de escrituração contábil digital do balanço (sistema sped), deverá ser apresentado o
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de abertura e encerramento do exercício e
respectivos Termo(s) de Autenticação do livro digital do exercício.

c)

Demonstração, da boa situação financeira da empresa licitante, avaliada por meio de apuração dos
índices contábeis de LIQUIDEZ GERAL (LG) E LIQUIDEZ CORRENTE (LC), utilizando as
seguintes fórmulas:

LG

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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LC

Ativo Circulante
Passivo Circulante

c.1)

Somente serão habilitadas, as empresas licitantes que obtiverem os índices LG e LC maiores ou
iguais a 1,0, inclusive;

c.2)

As comprovações da boa situação financeira deverão ser feitas de forma objetiva, apurando-se
individualmente os índices requeridos.

d)

Demonstração de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da
licitação, correspondente a R$ 233.583,85 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta e três
reais e oitenta e cinco centavos), considerando os valores constantes na Planilha Orçamentária
contida no Anexo I deste Edital, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida à atualização para esta data através de índices
oficiais.

7.1.5

Documentação Complementar:

a)

Declaração expressa de inexistência de fato impeditivo de habilitação, sob pena de incidência
das penalidades legais (art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93); Declaração de cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos catorze anos); Declaração de pleno
atendimento aos requisitos da habilitação e Declarações emitidas pelos profissionais de
Coordenação, Responsável Técnico e Equipe Técnica que estão cientes e de acordo com a sua
indicação. (Modelo no Anexo V);

b)

Quando for o caso, apresentar comprovação de enquadramento de microempresa ou empresa de
pequeno porte, (a comprovação far-se-á mediante a apresentação de certidão atualizada expedida
pela Junta Comercial, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa nº 36/17, do Departamento
de Registro Empresarial e Integração - DREI, ou outro documento oficial idôneo, visando ao
exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, sendo vedada a apresentação de
simples declaração de enquadramento, o referido documento deverá constar no Envelope nº 01 –
Documentos de Habilitação);

c)

Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem usufruir o direito de
preferência e/ou o benefício da habilitação com restrição na documentação de regularidade fiscal e
trabalhista, apresentar:

c.1)

Declaração atestando que não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos
declara conhecer na íntegra (Modelo no Anexo V);

c.2)

A falsidade da declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas
previstas na legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, o
afastamento da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

d)

A não entrega da certidão e declaração exigidas nas alíneas “b” e “c”, indicará que a licitante optou
por não utilizar os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006;

e)

Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que, no momento da assinatura do
Contrato, deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e,
ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o
LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;

f)

Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que, no momento da
assinatura do Contrato, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
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7.2

Informações Complementares:

7.2.1

Os documentos exigidos nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, alíneas “a”, “a.1”, “b”, “b.1”, “c” e “c.2”
poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pelo
Departamento de Água e Esgoto de Bauru/SP, e desde que constante no mesmo, para fins de
habilitação, sendo que o CRC terá validade somente se todos os documentos constantes estiverem com
seus prazos de vigência aptos na data designada para abertura dos envelopes, ou revalidados com a
apresentação dos documentos atualizados e já exigíveis e apresentados nos termos da lei:

7.2.1.1

O CRC não substitui as exigências contidas nos itens 7.1.3 e 7.1.4, alíneas “c.1” e “d”, e 7.1.5,
sendo que a comprovação do atendimento dos índices mínimos exigidos neste edital será efetuada
mediante consulta da apuração dos mesmos constantes da qualificação econômico-financeira
apresentada pela licitante no CRC, bem como a comprovação do Patrimônio Líquido, se não
apresentada a atualização nesta data.

7.2.2

Todos os documentos de habilitação exigidos deverão ser originais ou apresentados por qualquer
processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente ou servidor integrante do
Serviço de Compras do DAE, mediante a apresentação do documento original (até 01 (uma)
hora antes do horário designado para entrega dos envelopes), salvo os documentos emitidos por
meio eletrônico, cuja autenticidade poderá ser verificada na rede mundial de computadores
(internet), quando possível;

7.2.3

Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade aptos na data de entrega dos
envelopes, sendo que será confirmada na Internet a validade e autenticidade das mesmas, quando
possível.

7.2.4

Todas as certidões, declarações ou documentos equivalentes, expedidos sem prazo de validade, serão
considerados válidos desde que expedidos no máximo a 180 (cento e oitenta) dias inclusive,
anteriores à data designada para entrega dos envelopes;

7.2.5

Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento por motivo de impedimento do órgão
emissor, devidamente comprovado, apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado
por seu representante legal, de que está regular com o referido órgão e que, findo o mesmo, se
compromete a apresentar o documento atualizado, para fins de direito, independentemente da fase em
que se encontrar o processo licitatório, sujeitando-se, no caso de não apresentação, às penalidades
legais;

7.2.6

No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e Lei
Municipal nº 7.238, de 16 de julho de 2019, deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

7.2.7

Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento da divulgação do resultado do julgamento das
propostas, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa;

7.2.8

A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultada
a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a celebração do
contrato ou revogar a licitação;

7.2.9

Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz:

7.2.9.1

Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato,
deverá apresentar toda documentação da habilitação (exigida nesta cláusula) de ambos os
estabelecimentos.
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Cláusula Oitava: Da Proposta Comercial, Do Preço e Da Forma de Cotação
8.1

O Anexo VI – Formulário Modelo de Proposta de Preços (Proposta Comercial - Envelope nº 02) será
utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta, datilografado, impresso ou
preenchido a mão, legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e
assinado pelo representante legal da empresa licitante ou pelo procurador, de acordo com os
critérios básicos estabelecidos neste Edital e conterão:

8.1.1

Nome empresarial da empresa proponente, endereço completo, número do telefone e do fax,
CNPJ/MF e Inscrição Estadual;

8.1.2

Nome do banco, número da conta corrente da empresa proponente, agência e cidade;

8.1.3

Nome do representante legal, RG e CPF;

8.1.4

Planilha orçamentária com valores expressos em moeda corrente nacional:

8.1.4.1

A fonte para confecção da referida planilha deverá ser no mínimo tamanho 10 (dez) para facilitar a
visualização e análise dos valores apresentados.

8.2

No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de
mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de
trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer
espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência,
encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira
responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma
alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos ao DAE, a responsabilidade de
seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes.

8.3

Não serão admitidos, documentos e/ou propostas enviados por fax, e-mail ou fornecidos por outro
meio de transmissão que não o previsto no Edital e que não assegure o seu sigilo, excetuadas as
hipóteses de diligências da Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações, nos termos do
Artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

8.4

As propostas deverão ser assinadas, sob pena de desclassificação, podendo, caso a empresa se faça
representar no ato da abertura, ser suprida esta falha colhendo-se a assinatura de seu representante, o
que obriga em todos os seus termos a empresa proponente.

8.5

Prazo de Validade da Proposta:

8.5.1

As propostas oferecidas serão tidas como válidas por 90 (noventa) dias, contados da data de abertura
do envelope nº 02 (Proposta Comercial), prazo no qual a empresa proponente se comprometerá a
mantê-la, em sua integralidade, fato este aceito pela simples participação no certame.

8.6

Prazo de Execução:

8.6.1

O prazo de execução da obra deverá ser de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, após a
expedição da Ordem para início dos Serviços efetuada pela Divisão de Produção e Reservação do
DAE.

8.7

Prazo de Garantia:

8.7.1

A CONTRATADA deverá garantir o objeto executado pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses,
contados a partir de seu recebimento definitivo pelo DAE, sob pena de desclassificação.

Cláusula Nona: Da Abertura Dos Envelopes
9.1

O Envelope nº 01 (Documentos de Habilitação) será aberto no dia 31/10/2022 às 09:15 horas.
Estando presentes e representadas todas as empresas proponentes, efetuado o julgamento e habilitação,
as mesmas sairão notificadas, iniciando-se o prazo para interposição de eventuais recursos. Havendo
desistência expressa da interposição de recursos por parte de todas as empresas proponentes, efetua-se
a abertura do Envelope nº 02 (Proposta Comercial).
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9.2
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Não sendo possível o julgamento da habilitação, ou não estando presentes todas as empresas
proponentes, o resultado do julgamento efetuar-se-á através de publicação no Diário Oficial do
Município de Bauru/SP.

Cláusula Décima: Dos Critérios de Julgamento da Proposta Comercial:
10.1

No julgamento das Propostas pela Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações será
verificado o atendimento de todas as condições prescritas na licitação:

10.1.1

Quanto ao critério de julgamento, a(s) proposta(s) será(ão) julgada(s) nos termos do artigo 45,
parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. Fica estipulado o Orçamento
da Planilha constante deste Edital (Anexo I) como limite máximo para o valor unitário de cada
item, sob pena da desclassificação da licitante.

10.2

A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações poderá, a qualquer tempo, solicitar às
Licitantes, sempre por escrito, fax ou ofício entregue por meio eletrônico, a composição de preços de
serviços e/ ou salários, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, em especial
daqueles preços ofertados que excederem ao limite de redução de 20% (vinte por cento) em relação ao
valor estimado de cada item.

10.3

O solicitado pela Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações deverá ser apresentado
em prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da solicitação, podendo ser
renovado tal prazo a critério da Comissão e desde que devidamente solicitado e justificado pela
licitante. A não apresentação da documentação no prazo estabelecido, acarretará a automática
desclassificação da Proposta da Licitante:

10.3.1

Nessa oportunidade, a Licitante deverá demonstrar a exequibilidade desses preços através de suas
composições e respectivas justificativas técnicas que comprovem que os preços dos insumos e salários
são coerentes com os do mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto ora licitado;

10.3.2

As propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram o valor
total orçado, procedendo-se as correções nos casos de eventuais erros encontrados:

10.3.2.1 O valor estabelecido na proposta, se necessário, será ajustado pela licitante que deverá ratificar o
preço global ofertado e prestar os devidos esclarecimentos sobre eventuais divergências encontradas,
após diligência encaminhada pela Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações, sendo
estabelecido como critério o menor preço encontrado;
10.3.2.2 A licitante que não proceder as correções devidas terá sua proposta desclassificada;
10.3.2.3 A classificação das propostas consideradas aceitáveis será feita pela Comissão de Processamento e
Julgamento de Licitações, adotando-se o critério de menor preço.
10.4

Serão desclassificadas as Propostas Comerciais que:

10.4.1

Estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta neste Edital;

10.4.2

Contiverem vícios;

10.4.3

Omitirem qualquer elemento solicitado;

10.4.4

Apresentarem preços unitários ou globais excessivos;

10.4.5

Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios, manifestamente inexequíveis ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos;

10.4.6

Apresentarem previsão de simples abatimento de preços sobre os das demais empresas proponentes;

10.4.7

Contiverem entrelinhas ou rasuras;
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10.4.8

Quando todas as Propostas forem desclassificadas, o DAE poderá fixar às mesmas Licitantes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras Propostas, escoimadas dos vícios de conformidade
com o estabelecido no § 3.º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/1.993.

10.5

Cada empresa licitante deverá apresentar uma única Proposta. Verificando-se que qualquer empresa
licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de uma Proposta, será
feita exclusão de todas elas, sujeitando-se ainda a empresa licitante, às sanções cabíveis.

10.6

A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações não levará em conta qualquer oferta ou
vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem
preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais empresas licitantes:

10.6.1

Toda e qualquer vantagem não prevista no Edital e oferecida pela empresa licitante será
desconsiderada, não surtindo qualquer efeito e não invalidando os demais termos da proposta.
Considera-se vantagem, qualquer oferta não prevista e não solicitada neste ato convocatório, como por
exemplo, condição de pagamento diversa, abatimentos ou descontos por um determinado volume
contratado, oferecimento de brindes, etc.

10.7

Para melhor apreciação das Propostas, a Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações se
reserva o direito de, a qualquer tempo, solicitar às empresas licitantes, maiores esclarecimentos e/ou
informações ou comprovação dos documentos apresentados e/ou marcar data para correções de falhas
meramente formais.

10.8

No caso de igualdade de condições entre duas ou mais propostas, observar-se-á, como condição para
desempate, o previsto no § 2º do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
Persistindo o empate ou não sendo possível a utilização daqueles critérios previstos na Lei, a
classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todas as empresas licitantes serão
convocadas por publicação no Diário Oficial do Município de Bauru/SP:

10.8.1

O(s) desempate(s) será(ão) realizado(s) em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada,
assinada pelos membros da Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações e pelas
empresa(s) licitante(s) presente(s) que o desejar(em).

10.9

Aplica-se o disposto na Lei Complementar nº 123/06 na condição de empate para o caso de empresas
que comprovem por certidão atualizada expedida pela Junta Comercial ou outro documento oficial
idôneo sua condição de “ME ou EPP”, conforme item 7.1.5, alíneas “b” e “c” do edital:

10.9.1

A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações deverá observar as disposições previstas
na Lei Complementar nº 123/2006 no processamento do presente certame, assegurando como critério
de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte;

10.9.2

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;

10.9.3

Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a)

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b)

não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
disposto na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;

c)

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 10.9.2, em conformidade
com a Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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Cláusula Décima Primeira: Do Contrato
11.1

A empresa adjudicatária deverá assinar com o Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE), o
respectivo Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital (Anexo II), no prazo de 03 (três) dias
úteis após a convocação a ser efetuada pelo DAE.

11.2

Se a empresa adjudicatária se recusar a assinar o Contrato ou deixar de fazê-lo no prazo mencionado
no item 11.1, o DAE poderá optar pela convocação dos demais concorrentes, obedecendo
sucessivamente à ordem de classificação e, ainda, aplicar-lhe multa no valor de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do Contrato, observado o disposto no artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.

11.3

Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela empresa vencedora que
tenham servido de base para o julgamento, aceitos pelo DAE, bem como as condições estabelecidas
neste Edital.

11.4

É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA
cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua
transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada
e sejam mantidas as condições de habilitação.

11.5

A CONTRATADA deverá providenciar, antes da assinatura do Contrato, em original ou por
processo de cópia autenticada em cartório:
a)

Apresentação - para o caso de empresa e profissionais não registrados no Estado de São
Paulo - da Certidão de Registro da pessoa jurídica e do profissional visadas pelo CREA-SP,
autorizando-os ao exercício da atividade nesta Região, nos termos do artigo 58 da Lei
5.194/66;

b)

Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do
ato de nomeação do administrador judicial do Licitante, ou se o administrador for pessoa
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração
recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o
LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;

c)

Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de
comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação
extrajudicial.

11.6

Também precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá oferecer garantia
contratual no valor de 5% (cinco por cento) de seu total, observado o disposto no artigo 56 da Lei
Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações:

11.6.1

A garantia contratual poderá ser oferecida por uma das seguintes modalidades:

11.6.1.1

Caução em dinheiro ou título da dívida pública;

11.6.1.2

Fiança bancária;

11.6.1.3

Seguro-garantia.

11.6.2

A garantia de execução assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.2.1 Prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do Contrato;
11.6.2.2 Prejuízos diretos causados ao DAE decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA durante a
execução do objeto do Contrato;
11.6.2.3 Multas, moratórias e compensatórias, aplicadas pelo DAE à CONTRATADA na forma da Cláusula
Décima Sexta deste Edital; e
11.6.2.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas ao Contrato não adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
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11.6.3

Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:

11.6.3.1 Caso fortuito ou força maior;
11.6.3.2 Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos imputáveis
exclusivamente ao DAE;
11.6.3.3 Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência legal ou regulamentar.
11.6.4

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que
o sinistro seja comunicado pelo DAE após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia.

11.7

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor do DAE no Banco do
Brasil / Caixa Econômica Federal, em conta que contemple a correção monetária do valor depositado.

11.8

Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizada pelo Banco Central do
Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério competente.

11.9

A garantia, quando efetuada através de fiança bancária, deverá ser formalizada mediante a
apresentação de Carta de Fiança emitida por banco regularmente constituído.

11.9.1

A fiança bancária deverá conter:
a)

Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;

b)

Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for
devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas
obrigações;

c)

Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e
838 do Código Civil Brasileiro;

d)

Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

11.10

A garantia, quando ofertada através de seguro garantia, deverá ser formalizada mediante apresentação
de apólice de seguro, onde conste o DAE como beneficiário e contemple todos os eventos indicados
no item 11.6.2 do Edital, em consonância com o inciso III do art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93:

11.10.1

Caso as coberturas não constem expressamente da apólice, a adjudicatária poderá apresentar
declaração firmada pela seguradora emitente certificando que o seguro garantia apresentado é
suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados no item 11.6.2 do Edital.

11.11

Quando a garantia contratual for prestada na modalidade de fiança bancária ou seguro garantia, o seu
prazo de validade deverá perdurar até o recebimento definitivo da obra e, aquela prestada por prazo
determinado, deverá ser renovada até o recebimento definitivo da obra.

11.12

A garantia ofertada pela CONTRATADA nos termos do item 11.6, será devolvida, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos, contados do recebimento definitivo da obra.

11.13

No caso de alteração do valor do Contrato ou prorrogação dos prazos de execução, a garantia deverá
ser readequada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá efetuar a respectiva reposição no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo ÓRGÃO GESTOR do
Contrato para fazê-lo.

11.14

O DAE designa como ÓRGÃO GESTOR, a Divisão de Produção e Reservação, que terá a
incumbência de efetivar todos os atos de gestão atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras
adequações para o seu fiel cumprimento:

11.14.1

O DAE designa, ainda, como Gestores do Contrato, o Sr. Lucas Henrique Tubone, matrícula
103.319, e seu substituto, o Sr. Heber Soares Vieira, matrícula 102.653;

11.14.2

O DAE designa, ainda, como Fiscais da Obra, o Sr. Lucas Henrique Tubone, matrícula 103.319, e
sua substituta, a Sra. Karina Gonçalves Vieira, matrícula 103.310;
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11.14.3

O Gestor do Contrato por parte do DAE exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e no Decreto Municipal nº 13.832, de 06/07/2018.

11.15

As despesas decorrentes do Contrato serão suportadas pela Dotação Orçamentária nº 53 –
4.4.90.51.00 – 17.512 - 0120.

Cláusula Décima Segunda: Da Fiscalização e Da Responsabilidade Civil
12.1

Após a assinatura do Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de Serviço para início
da obra, a CONTRATADA será convocada para uma reunião com a Divisão de Produção e
Reservação do DAE para discussão e esclarecimentos quanto ao objeto e a fiscalização, bem como
definições dos moldes de desenvolvimento e acompanhamento:

12.1.1

A CONTRATADA deverá apresentar ao DAE as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s,
dos responsáveis técnicos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a Ordem de Serviço,
conforme item 1.4.5.

12.2

A fiscalização da execução da obra será realizada pela Divisão de Produção e Reservação do DAE
e/ou por profissional da área, designado pelo DAE, que manterá o acompanhamento de forma
permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização não exime a
CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela obra:

12.2.1

Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica operacional,
deverão participar da obra, objeto da licitação, devendo ainda a CONTRATADA manter um
Encarregado no local do objeto, durante todas as horas de trabalho, ficando ambos incumbidos da
prestação de todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelo DAE sobre o andamento dos
serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que o DAE reputar
necessário e útil e que se refira, direta ou indiretamente, à obra e suas implicações, admitindo-se a(s)
substituição(ões) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo DAE.

12.3

Deverá ser elaborado um Diário de Obra, cujo modelo deverá ser aprovado pelo DAE. O mesmo
deve ser preenchido em 03 (três) vias, sendo uma para a Fiscalização, uma para a CONTRATADA e
uma de permanência em obra, e assinado, desde o início, pelos responsáveis da Fiscalização e da
CONTRATADA.

12.4

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a Segurança e
Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos consequentes da
inobservância das Leis ou prática de ato considerado ilícito.

12.5

O DAE se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais adotar, para a perfeita
execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade
fiscalizadora do DAE.

12.6

A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por todos e
quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao DAE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio
ambiente, em decorrência da execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer comportamento
de seus empregados em serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus
para o DAE, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.

12.7

O recebimento pelo DAE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA
da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e
demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na Lei.

12.8

A fiscalização do DAE poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer momento, quando restar
constatado risco grave e iminente aos servidores do DAE, da CONTRATADA, a terceiros e ao meio
ambiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente:

12.8.1

De qualquer forma, o prosseguimento dos trabalhos determinado pela fiscalização do DAE, não isenta
a CONTRATADA do estabelecido no item 12.6 deste Edital.

12.9

Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização do DAE
determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o local das obras
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devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente.
12.10

A fiscalização dos serviços pelo DAE não exonera nem diminui a completa responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas Contratuais.

12.11

Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 6.514/77,
relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria nº 3.214/78 e,
em especial às Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 EPI; NR-7 – Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 – Condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos, sendo os custos
decorrentes incluídos no preço proposto.

12.12

A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os seus
funcionários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a
legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e
documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a garantir
total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao redor.

12.13

A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de
suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles
observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como
tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

12.14

Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do Contrato que diretamente ou indiretamente
responsabilizem o DAE em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos
pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, em nome da contratada e
suas respectivas liberações somente ocorrerão quando, judicialmente o DAE for excluído da lide pela
Justiça desta responsabilidade.

12.15

Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação judicial proposta
contra o DAE, em razão de atividades decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a
disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos órgãos públicos e do Poder
Judiciário recebidos pelo DAE, com poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em
Juízo ou fora dele.

12.16

A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado
pelo DAE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial,
comunicar imediatamente, por escrito, o DAE.

Cláusula Décima Terceira: Das Medições, Forma de Pagamento e Atualização Monetária
13.1

Mensalmente, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a medição dos
quantitativos efetivamente executados no período:

13.1.1

Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços executados
no período para análise da Fiscalização. O relatório deve ser endereçado à Divisão de Produção e
Reservação do DAE e protocolado junto à Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do DAE, sito
na Rua Padre João nº 11-25 - Vila Santa Tereza - Bauru/SP, CEP 17.012-020:
a) A 1.ª medição deverá ser apresentada após, no mínimo, 30 (trinta) dias do início da obra e abrangerá
a medição física dos serviços executados no período anterior.

13.1.2

Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente executados de
acordo com o projeto;

13.1.3

Antes do fechamento da medição, o DAE terá até 5 (cinco) dias úteis para analisar a medição
apresentada. Em caso de erro na medição, o DAE informará a CONTRATADA, dentro do período
de análise, para que a mesma efetue as devidas correções e apresente a nova medição corrigida;

13.1.4

O devido fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre a CONTRATADA e a
Fiscalização do DAE;
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13.1.5

Após o fechamento e aprovação da medição, o DAE autorizará a CONTRATADA a emitir a
Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada para pagamento juntamente com a medição e
o relatório fotográfico dos serviços executados no período, endereçando-a à Divisão de Produção
e Reservação e protocolando-a junto à Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, situada na Rua
Padre João nº 11-25 - Vila Santa Tereza - Bauru/SP, CEP 17.012-020, sendo que posteriormente a
Divisão de Produção e Reservação irá remetê-la a Divisão Financeira do DAE.

13.2

O DAE efetuará o pagamento da Nota Fiscal/Fatura após o protocolamento da mesma, e se em
conformidade, no prazo de 07 (sete) dias úteis.

13.3

Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensável que a
CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio das guias
GPS - Guia da Previdência Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, relativo aos empregados que executaram o serviço, bem
como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando couber:

13.3.1

As comprovações serão feitas através das cópias autenticadas das guias de recolhimento, devidamente
quitadas, que deverão ser encaminhadas ao Serviço de Contabilidade do DAE;

13.3.2

Em se tratando de INSS, a CONTRATADA deverá preencher as guias de recolhimento de
conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e Assistência Social, constando
o nome do DAE, o número do Contrato ao qual se vinculam e o(s) número(s) da(s) fatura(s)
correspondente(s);

13.3.3

As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de
execução e à mão de obra alocada para esse fim.

13.4

Por ocasião da apresentação ao DAE da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do
recolhimento do ISS correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à emissão da
nota fiscal/fatura.

13.5

Na eventualidade da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o prazo legal para
recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderão ser apresentadas cópias das guias de
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentação devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

13.6

Junto com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, referente a todos os empregados que
executaram o serviço no período abrangido pelo relatório apresentado, sob pena do DAE efetuar
a retenção do valor devido nos termos da legislação vigente, sobre o valor faturado:

13.6.1

Relação nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a fatura;

13.6.2

Comprovantes de pagamentos dos salários recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS, última
competência, referentes aos seus Empregados.

13.7

Havendo retenção, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 15 (quinze) dias o
recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que comprovem
tal pagamento ao DAE, para fins de devolução da quantia retida.

13.8

Se a CONTRATADA não apresentar os comprovantes referidos nos itens 13.3 e 13.6 no prazo fixado,
o DAE poderá a qualquer instante e a seu critério exclusivo:

13.8.1

Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição cujos comprovantes não forem
apresentados;

13.8.2

Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

13.9

Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase
de habilitação, comprovando regularidade fiscal e trabalhista (item 7.1.2), a CONTRATADA deverá
providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de rescisão contratual.

13.10

Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da
CONTRATADA, nos termos do previsto no item 13.9.
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13.11

Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por parte do DAE,
o valor da parcela poderá ser atualizado “pro rata die” de acordo com o IPCA (Índice de Preço ao
Consumidor Amplo) do IBGE.

13.12

Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços, nos termos da Lei Federal nº
8.880/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o Artigo
65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

13.13

O DAE poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer(quaisquer) parcela(s), no caso de inadimplência
da CONTRATADA para com o DAE na execução deste Contrato:

13.13.1

A suspensão do(s) pagamento(s) permanecerá até a devida regularização por parte da
CONTRATADA.

13.14

No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração,
relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for
pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o
plano de recuperação judicial.

13.15

No caso da CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do
plano de recuperação extrajudicial.

13.16

A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 13.14 e 13.15 assegura ao DAE, o
direito de rescindir o Contrato.

13.17

Transcorridos 12 (doze) meses do início do Contrato ou do último reajuste, os preços poderão ser
reajustados de acordo com a variação do IPCA ou, na hipótese de sua extinção, outro equivalente
adotado pelo Governo Federal, tomando-se por mês base para cálculo a apresentação da proposta,
desde que não contrarie as normas estabelecidas pelos órgãos ou entidades nacionais responsáveis
pela autorização e fiscalização das empresas prestadoras dos serviços, mediante a aplicação da
seguinte fórmula paramétrica:
R = Pi x [(IPCA/IPCAi)-1]
Onde:
R = Parcela de Reajuste;
Pi = Preço inicial do Contrato ou preço do Contrato no mês de aplicação do último reajuste;
IPCA/IPCAi = Variação do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ocorrida entre o mês de
apresentação da proposta, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

Cláusula Décima Quarta: Dos Materiais, Equipamentos, Canteiro de Obras e Instalações
14.1

A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade com os
padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela
segurança, manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos, de acordo com o Anexo I.

14.2

O DAE se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam dentro das normas e
dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a
CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias
forem e apontar a fiscalização do DAE.

14.3

Quanto à qualidade, a CONTRATADA se obriga a utilizar na obra materiais aprovados pela
fiscalização do DAE. Correrá por conta da CONTRATADA despesas relativas a laudos técnicos e
ensaios de materiais a serem empregados na obra, os quais serão realizados em local determinado pelo
DAE.

14.4

A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, incidentes e
apurados na hipótese do previsto no item 14.2 deste Edital.

14.5

A CONTRATADA deverá executar os serviços de desmatamento, limpeza, terraplanagem, ou outro
qualquer necessário para a instalação do escritório dentro da área reservada para canteiro de obras. O
mesmo deverá ser projetado e executado levando-se em consideração as proporções e características
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da obra. Devem ser previstos locais próprios para o depósito de todo material pertinente a obra, bem
como instalações sanitárias compatíveis com o número de operários.
14.6

As condições de suprimento de energia elétrica e de abastecimento de água devem ser garantidas pela
CONTRATADA.

14.7

Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer operação para mobilização e desmobilização
do canteiro de obras e, ao final, deverão ser recompostas todas as características originais, às suas
expensas, devendo comunicar expressamente a Divisão de Produção e Reservação, antes de qualquer
modificação necessária.

14.8

Será exigida a apresentação de Catálogos Técnicos de todos os equipamentos e materiais utilizados na
obra, juntamente com as certificações constantes no Anexo I deste Edital, para análise e aprovação da
fiscalização.

Cláusula Décima Quinta: Do Recebimento Provisório e Definitivo
15.1

O objeto estará sujeito à conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta
da CONTRATADA e o presente Edital podendo, o DAE, em seu exclusivo entendimento, determinar
a realização de análises aptas a comprovar qualidade, resistência e obediência às normas técnicas
oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA:

15.1.1

Havendo a necessidade de adequação(ões) será concedido prazo de até 15 (quinze) dias após
comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado
assinado pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado pela fiscalização para as
correções da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s), implicará na aplicação
da multa especificada na Cláusula Décima Sexta deste Edital, salvo por motivos devidamente
justificados e aceitos pelo DAE.

15.2

Caso os serviços constantes do objeto não sejam aprovados na fiscalização, fica suspenso o curso do
prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) sanado(s) a(s)
irregularidade(s).

15.3

Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao DAE, por escrito e protocoladamente a
conclusão da mesma.

15.4

Em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação, o DAE emitirá laudo de realização da
fiscalização concluída, no qual fará constar as exigências necessárias às eventuais adequações,
correções e demais atos para a perfeita conclusão da obra nos termos do item 15.1, ou atestará a sua
qualidade e conformidade.

15.5

Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o DAE receberá provisoriamente.

15.6

A obra somente será recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados do seu
recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e integralmente responsável por
qualquer reparo, correção, adequação ou outros que se mostrarem necessários, às suas expensas,
mediante simples notificação do DAE, na qual assinalará prazo para realização dos serviços
apontados.

15.7

O recebimento definitivo se dará pelo simples decurso do prazo previsto neste Edital, com exceção
dos eventos abaixo:

15.7.1

Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do DAE, no sentido de que a
CONTRATADA deva realizar o serviço de adequação, correção ou outro eventualmente apontado e
verificado. O prazo recomeça a correr tão logo o DAE ateste a realização do serviço conforme
apontado e exigido;

15.7.2

Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na
sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O prazo recomeça a correr tão
logo o DAE ateste a realização conforme do objeto contratado.
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Cláusula Décima Sexta: Das Penalidades
16.1

As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à CONTRATADA,
conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao DAE e das sanções previstas no
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

16.2

Sem prejuízo da utilização pelo DAE da faculdade prevista no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e
ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual físico-financeiro sujeitará,
cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas:

a)

Por dia de atraso verificado com relação a cada data-marco, até o prazo de adimplemento do item em
atraso:
M1 = (0,01 x (1/Pd) xVc) x n

b)

Por dia de atraso verificado com relação ao prazo final do Contrato:
M2 = (0,02 x (1/Pd) x Vc) x n

16.3

A inadimplência de quaisquer das obrigações previstas no Contrato, pela CONTRATADA, ou a má
qualidade dos trabalhos prestados, lhe sujeitará a seguinte multa, aplicável a critério do DAE,
independentemente das sanções determinadas pela legislação pertinente:
M3 = (0,01 x Vc)

16.4

A inadimplência contratual, parcial ou total, relativa a não observância da legislação ambiental e de
recursos hídricos vigente à época da elaboração que impacte os documentos de instalação (no
caso de projeto executivo) e de outorga do uso de recursos hídricos, sujeitará a CONTRATADA à
seguinte multa, independentemente das sanções determinadas pela legislação pertinente, sem prejuízo
das cominações legais:
M4 = (0,04 x Vc)

16.5

Em caso de rescisão, por quaisquer hipóteses prevista no Art. 78 e seguintes da Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores modificações, sujeitar-se-á a CONTRATADA, à seguinte multa,
independentemente das sanções determinadas pela legislação pertinente:
M5 = (0,10 x Vc)

16.6

Nas expressões constantes das alíneas a e b do item 16.2 e dos itens 16.3 a 16.5 define-se como:
M1, M2, M3, M4 e M5 = valores das multas em moeda corrente nacional. No caso de incidência de
mais de um item, as multas serão cumulativas.
Pd = prazo contratual em meses/fração de mês, contados da data fixada na Autorização de
Serviços.
Vc = valor atualizado do Contrato no mês de aplicação da multa.
n = número de dias corridos, de atraso.

16.7

Para os casos de rescisão contratual, deverão ser observados os seguintes comandos:
a) no caso de rescisão contratual por inadimplência parcial, o somatório das multas moratórias (M1 e
M2) e compensatórias (M3 e M4) está limitado a 100% (cem por cento) do valor remanescente
atualizado do Contrato e referente à parte dos serviços não concluídos pela CONTRATADA;
b) no caso de rescisão contratual por inadimplência total, o somatório das multas moratórias (M1 e
M2) e compensatórias (M3, M4 e M5) está limitado a 100% (cem por cento) do valor atualizado do
Contrato (Vc).

16.8

Em não havendo rescisão contratual, deverão ser observados os seguintes comandos:
a)

a somatória das multas moratórias (M1 e M2) não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do
valor atualizado do Contrato (Vc);
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a somatória das multas compensatórias (M3 e M4) está limitado a 10% do valor
atualizado do Contrato (Vc);

16.9

Os valores apurados das sanções serão descontados dos pagamentos devidos e/ou da garantia
contratual ou pagos em dinheiro e, quando for o caso, cobrados judicialmente.

16.10

Pela inexecução total e parcial do Contrato ou violação das normas e procedimentos internos do DAE
citados neste Edital e no instrumento de Contrato e legislação vigente, a CONTRATADA sujeitar-seá às seguintes sanções:
a)

advertência;

b)

multa, na forma prevista nos itens 16.2 a 16.5 anteriores;

c)

suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a
própria Administração Pública.

16.11

As sanções previstas no item 16.10, alíneas a, c e d poderão incidir juntamente com a do item 16.10
alínea b.

16.12

As sanções previstas no item 16.10 alíneas c e d poderão também ser aplicadas quando:
a)

tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b)

tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;

c)

demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de
atos ilícitos praticados.

16.13

A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos
termos da legislação vigente:

16.13.1

Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado referente à
sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do DAE, ser compensado com valores de
pagamento devido ao fornecedor.

16.14

As irregularidades verificadas e apuradas na execução do Contrato ficarão sujeitas, de forma
subsidiária, às condições previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e pela Resolução nº 01
de 24 de fevereiro de 2022, disponível no sítio eletrônico do DAE em
http://www.daebauru.sp.gov.br/2021/empresa/download/Resolucao_01-2022.pdf.

Cláusula Décima Sétima: Da Subcontratação
17.1

Mediante prévia e expressa autorização do DAE, a CONTRATADA poderá subcontratar parte do
objeto licitado, com exceção do item 4.1 da planilha orçamentária.

17.1.1

Não será permitida a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitação, como requisito de
qualificação técnica, a comprovação de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnicooperacional.

17.1.2

A autorização dada pelo DAE é condição para a subcontratação regular, mas não implica em partilha
nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

17.1.3

Cabe à CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do Contrato, bem como pela
padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando
as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante o DAE pelo cumprimento
das obrigações que forem objeto de subcontratação.

EDITAL CP Nº 007/2022 - PROCESSO Nº 5551/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO APOIADO VILA DUTRA - Pág. 21 de 118

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
17.1.4

Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas.

17.2

A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

17.2.1

Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratação, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas;

17.2.2

Autorização prévia, por escrito, do DAE para a subcontratação;

17.2.3

Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista exigidos
na habilitação do certame licitatório;

17.2.4

Análise e aprovação por escrito, pelo DAE, da documentação apresentada pela subcontratada. A
subcontratada que não demonstrar a regularidade da documentação exigida no item 17.2.3 poderá ser
substituída pela CONTRATADA, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo DAE.

17.2.5

Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a
CONTRATADA e a subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo.

17.3

Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente autorizadas pelo DAE. A
subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no item 17.2 deste Edital, aplicável
inclusive nas hipóteses de substituição da subcontratada, constituirá motivo para a rescisão unilateral do
Contrato.

Cláusula Décima Oitava: Da Rescisão Contratual
18.1

A rescisão contratual, em favor do DAE, terá lugar de pleno direito, independentemente de prévia
ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da
Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

18.2

A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após regular
notificação ao DAE, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de antecedência e desde que persistam os
fatos geradores de notificação, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:

18.2.1

A supressão, pelo DAE, de itens unitários que acarrete modificação do valor inicial do Contrato, além
do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações;

18.2.2

A suspensão da execução do Contrato por ordem escrita do Presidente do Conselho Administrativo
do DAE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra;

18.2.3

Por repetidas suspensões, através de ordens escritas emitidas pelo Presidente do Conselho
Administrativo do DAE, que totalizem o prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, não se computando,
para tanto, aquelas suspensões cujas causas determinantes hajam decorrido de casos de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.

18.3

A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão de caso fortuito
ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato, hipóteses em que
as partes se comporão quanto à eventuais indenizações devidas reciprocamente, a qualquer título que
seja, sendo-lhes lícito isentarem-se mutuamente.

18.4

No caso da CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

18.5

No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento
do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das
demais cominações legais.

Cláusula Décima Nona: Dos Recursos Administrativos
19.1

Dos atos da Administração decorrentes desta Licitação caberá recurso nos estritos termos do art. 109
da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, devendo ser observado o procedimento a seguir.
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19.2

O prazo recursal será contado a partir da data da ciência inequívoca por parte de todas as empresas,
sendo que:

19.2.1

Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de recursos até seu
término, vista aos autos do processo desta licitação, em local e horário a serem indicados pela
Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações:

19.2.1.1 Para efeitos de recurso administrativo, todos os pedidos de cópias deverão ser efetuados mediante
requerimento formal do representante legal da empresa, dirigidos à Comissão de Processamento e
Julgamento de Licitações do Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE;

19.2.1.2 As cópias requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em favor do
DAE, junto a Instituição Bancária, para reembolso dos serviços reprográficos.
19.3

O recurso será endereçado à própria Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações e
protocolado junto à Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do DAE, sito na Rua Padre João nº 1125 – Vila Santa Teresa, na cidade de Bauru/SP, CEP 17012-020, de segunda a sexta-feira, exceto
Feriados e Pontos Facultativos, no horário das 08:00 às 17:00 horas ininterruptamente.

19.4

O prazo para interposição do recurso será de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109 da Lei
Federal nº 8.666/93, findo o qual as demais empresas serão comunicadas de sua existência, abrindo-se
prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual impugnação a esse recurso.

19.5

Decorrido o prazo supra, a Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações analisará as
alegações apresentadas e poderá manter ou reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

19.6

Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à Presidência do DAE para homologar ou não
essa decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

19.7

A intimação das decisões relativas aos recursos será efetuada mediante públicação no Diário Oficial de
Bauru, disponível no site www.bauru.sp.gov.br.

Cláusula Vigésima: Das Informações sobre o Certame
20.1

Todas as informações, esclarecimentos e elementos relativos a esta fase e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão atendidas
exclusivamente quando a solicitação for efetuada por escrito e assinada por representante legal da
empresa, devendo ser encaminhadas à Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações e
protocoladas junto a Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do DAE, sito na Rua Padre João nº 1125 – Vila Santa Teresa – Bauru/SP, CEP 17012-020, de segunda a sexta-feira, exceto Feriados e Pontos
Facultativos, no horário das 08:00 às 17:00 horas ininterruptamente, até o último dia útil anterior à
data de entrega dos envelopes:

20.1.1

A consulta poderá, previamente, ser encaminhada através de fax ou mensagem eletrônica no e-mail:
cpjl@daebauru.sp.gov.br, desde que devidamente identificado e remetido o original via postal,
subscrito pelo responsável pela indagação, devidamente credenciado, onde figure claramente o
nome completo e endereço da empresa consulente e endereçada à Comissão Especial de
Processamento e Julgamento de Licitações;

20.1.2

A(s) consulta(s) encaminhada(s) exclusivamente através de fax ou mensagem eletrônica, sem o
protocolo do original ou protocolada(s) intempestivamente ou entregue(s) em local distinto do supra
indicado não será(ao) considerada(s) válida;

20.1.3

Não serão respondidas solicitações anônimas.

20.2

A Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações responderá por escrito e disponibilizará
no site do DAE, as questões pertinentes à esta fase, assessorando-se das áreas técnicas quando
necessário, sendo que a cópia do Ofício será juntada em apartado ao respectivo processo.

20.3

Não será levada em consideração nenhuma solicitação verbal, quer seja consulta, pedido de
informação, reclamação ou entendimento técnico.
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20.4

Caso não venha a ser formulado nenhum pedido de informação, pressupõe-se que os elementos
contidos no Edital são suficientemente claros e precisos, não cabendo posteriormente o direito a
qualquer reclamação, seja a que título for.

Cláusula Vigésima Primeira: Das Impugnações ao Edital
21.1

A interposição de eventuais impugnações ao Edital deverá observar o disposto no art. 41, §1º e §2º, da
Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores modificações, devendo ser encaminhadas à Comissão de
Processamento e Julgamento de Licitações e protocolada junto à Seção de Expediente, Protocolo e
Arquivo do DAE, na Rua Padre João nº 11-25 – Vila Santa Tereza - Bauru/SP, CEP 17.012-020, de
segunda a sexta-feira, exceto Feriados e Pontos Facultativos, no horário das 08:00 às 17:00 horas
ininterruptamente:

21.1.1

Será franqueado às empresas, desde a data do início do prazo para interposição de impugnações até
seu término, vista aos autos do processo, em local e horário a serem indicados pela Comissão de
Processamento e Julgamento de Licitações, mediante requerimento.

21.2

Os casos de impugnação obedecerão aos procedimentos e prazos estipulados no art. 41 da Lei Federal
nº 8.666/93, devendo observar, no que cabível, o item 21.1 supra e seu subitem.

21.3

A interposição de impugnação por empresa licitante não a impedirá de participar do certame,
possuindo efeito suspensivo apenas no tocante aos atos que estejam diretamente relacionados à
matéria impugnada.

21.4

Não serão consideradas impugnações encaminhadas somente por intermédio de fax ou através de email, nem tampouco aquelas corretamente apresentadas, mas recebidas intempestivamente ou em local
distinto do supra indicado.

Cláusula Vigésima Segunda: Disposições Finais
22.1

O DAE poderá a qualquer momento revogar a presente Licitação, por razões de interesse público,
decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal
conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

22.2

É facultada à Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações, ou autoridade superior, em
qualquer fase desta Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originalmente, conforme artigo 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

22.3

É proibido a qualquer empresa licitante tentar impedir o curso normal deste processo licitatório
mediante a utilização de recursos ou de quaisquer outros meios meramente protelatórios, sujeitando-se
o autor às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o artigo 93 da Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores alterações.

22.4

O DAE se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso:

22.4.1

Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilícitos ou desonrosos, à Comissão de
Processamento e Julgamento de Licitações no processo de julgamento;

22.4.2

Tenha havido comprovada falsidade ideológica, má conduta ou apresentação de documentos fora das
normas exigidas.

22.5

Antes do aviso oficial do resultado desta Licitação, não serão fornecidas a ninguém, quaisquer
informações referentes à análise, avaliação ou comparação entre a documentação apresentada.

22.6

A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados
nas diversas fases deste processo licitatório.

22.7

Os autos da Licitação são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos ao procedimento,
salvo quanto o conteúdo dos envelopes até a respectiva abertura:

22.7.1

Será franqueada vista dos autos a qualquer interessado sempre que os mesmos estiverem disponíveis
para tanto no Serviço de Compras do DAE;
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22.7.2

Eventual pedido para extração de cópias somente será analisado quando a solicitação for efetuada por
escrito, devendo a mesma ser encaminhada à Comissão de Processamento e Julgamento de
Licitações;

22.7.3

As cópias requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em favor do
DAE, junto a instituição Bancária, para reembolso dos serviços reprográficos.

22.8

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

22.9

Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais por mais privilegiados que
sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta Licitação, seu Contrato e demais
atos deles decorrentes.

22.10

A simples participação neste certame licitatório importa na aceitação, sem ressalvas e objeções, por
parte de todas as empresas licitantes, das disposições contidas neste Edital e seus anexos, dos quais os
mesmos atestam, pela participação, terem pleno conhecimento.

22.11

O veículo oficial de divulgação da Administração é o “Diário Oficial do Município de Bauru/SP”,
distribuído às Terças, Quintas e Sábados, e através do qual dar-se-á toda a publicidade obrigatória
relativa à esta Licitação:

22.11.1

Fica constituído como obrigação das empresas participantes, o acompanhamento das publicações
contidas no Diário Oficial do Município de Bauru e no site do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru - DAE, na área referente a Licitações, com acesso através do seguinte link:
http://www.bauru.sp.gov.br e www.daebauru.sp.gov.br;

22.10.2

Ressalvadas as decisões, cuja publicação na Imprensa Oficial seja obrigatória, a critério da Comissão
de Processamento e Julgamento de Licitações, as mesmas poderão também ser divulgadas da
seguinte forma:
a)

na sessão de abertura de envelope;

b)

por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da
comunicação pelas empresas participantes.

22.11

Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às
Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, através da Comissão de
Processamento e Julgamento de Licitações, eventualmente ouvidos os órgãos técnicos e
especializados e as decisões da Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações serão
ratificadas pela autoridade superior.

22.12

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou
supressões do objeto, nos termos do art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

Bauru, 12 de setembro de 2022.

Danilo Albieri Pereira
Divisão Administrativa – DAE
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ANEXO I
Descrição do Objeto, Memorial Descritivo,
Cronograma Físico-Financeiro, Planilha
Orçamentária, Cálculo de BDI,
Composições Auxiliares, Projeto Básico,
Modelo de Placa da Obra, Modelo para
Pintura do Logo DAE no Reservatório e
Relatório de Sondagem

01 – Descrição do Objeto;
02 – Memorial Descritivo;
03 – Cronograma Físico-Financeiro;
04 – Planilha Orçamentária;
05 – Cálculo de BDI;
06 – Composições Auxiliares;
07 – Projeto Básico nº 7025;
08 – Projeto Básico da Fundação - Reservatório UR24 687M3;
09 – Modelo de Placa da Obra;
10 – Modelo para Pintura do Logo DAE no Reservatório;
11 - Relatório de Sondagem.
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01 - Descrição do Objeto:
Contratação de empresa especializada para construção de um reservatório apoiado de aço parafusado
vitrificado ou aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla em chapa galvanizada com revestimento
interno em aço inoxidável, com capacidade de armazenamento de 687 m³, sito na Avenida São Paulo, qt
05, Vila Dutra, Bauru-SP, incluindo as redes de interligação correspondentes e urbanização da área, com o
fornecimento de todos os materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários para sua
completa execução.
02 - Memorial Descritivo:

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AÇO APOIADO DE 687m³
LOCAL: AVENIDA SÃO PAULO, QT 05, VILA DUTRA, BAURU-SP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE
UM RESERVATÓRIO APOIADO DE AÇO PARAFUSADO VITRIFICADO OU AÇO COM
FABRICAÇÃO PELO SISTEMA DE DOBRA DUPLA EM CHAPA GALVANIZADA COM
REVESTIMENTO
INTERNO
EM AÇO
INOXIDÁVEL,
COM
CAPACIDADE
DE
ARMAZENAMENTO DE 687m³, SITO A AVENIDA SÃO PAULO, QT 05, VILA DUTRA, BAURU-SP,
INCLUINDO AS REDES DE INTERLIGAÇÃO CORRESPONDENTES E URBANIZAÇÃO DA
ÁREA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO.
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1.

OBJETO

O presente termo refere-se à contratação de empresa de engenharia especializada para construção de um
reservatório apoiado de aço parafusado vitrificado ou aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla em chapa
galvanizada, com revestimento interno em aço inoxidável, com capacidade de armazenamento de 687m³,
execução das entradas, saídas e interligações e urbanização da área, com o fornecimento de todos os materiais,
mão de obra e de todos os equipamentos necessários para sua completa execução, conforme as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnica e de acordo com projetos básicos e especificações apresentados pelo
DAE, composto pelos seguintes elementos:







TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DESENHO 7025 (FLS 1 a 6) – PROJETO BÁSICO DO RESERVATÓRIO
ORÇAMENTO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA, COMPOSIÇÃO
REFERENCIAL);
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
RELATÓRIO DE SONDAGEM.
PROJETO BÁSICO DE FUNDAÇÃO.

2.

JUSTIFICATIVA

DE

BDI

Os reservatórios existentes em concreto armado no DAE demonstram que ao longo dos anos a sua
estanqueidade fica prejudicada, e as infiltrações acabam atacando as armaduras, tornando a manutenção dos
mesmos muito onerosa.
Para reformar reservatórios de concreto, em muitas unidades do DAE, não há possibilidade de
isolamento, tornando a intervenção um grande transtorno para os usuários da rede, em muitos casos,
impraticável.
Da mesma forma, reservatórios em aço convencional apresentam inúmeros problemas devido à corrosão
que surge em pontos onde são realizadas soldas in-loco, sem o rigoroso controle existente dentro de um ambiente
fechado de indústria.
As impermeabilizações realizadas no concreto são complexas de serem realizadas, necessitam de
rigoroso controle e, mesmo sendo realizada desta forma, podem apresentar falhas. Os fabricantes dos produtos
de impermeabilização não garantem eficiência de seus produtos por um período extenso de tempo.
Em relação à construção, reservatórios de concreto de grande porte levam aproximadamente 180 dias
para serem executados, some-se a isso que as estruturas de concreto armado têm utilização intensiva de mão de
obra quase artesanal, com realização também de trabalhos em altura, propiciando maior variabilidade no
processo e, portanto, sujeitas a maior quantidade de defeitos e consequente necessidade de manutenção ao longo
de sua vida útil.
Em virtude do exposto, consideramos que a tecnologia empregada na construção dos reservatórios de
apoiados e enterrados existentes no DAE, que são de concreto armado, já não é mais adequada. Foi pesquisada
uma alternativa para construções de um reservatório com materiais em substituição ao concreto e ao aço
convencional. A pesquisa apontou para dois sistemas construtivos: reservatórios de aço parafusados, com
revestimento vitrificado; e reservatório de aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla em chapa galvanizada
com revestimento interno em aço inoxidável (Verinox).
O fato de o reservatório já vir pronto da fábrica leva a uma menor mobilização de mão-de-obra no
canteiro, menor prazo de execução da obra, menor necessidade de espaço no canteiro de obra, diminuição do
consumo de recursos naturais e menor geração de resíduos de obra. As duas soluções exploram as melhores
características do concreto e do aço para essa aplicação, tanto do ponto de vista estrutural como de operação e
manutenção. A laje de fundo em concreto estará permanentemente submersa e, portanto, protegida dos efeitos
corrosivos da alternância de exposição entre as fases ar/água, enquanto que suas paredes de aço devidamente
revestidas – de fábrica – não sofrem com os efeitos das intempéries da mesma forma que uma estrutura de
concreto. Os custos de manutenção do tanque em chapa vitrificada ou verinox são baixíssimos, especialmente
quando comparados aos dos tanques soldados em campo ou de concreto, isso porque revestimento vitrificado e o
aço inoxidável não requerem manutenção periódica ou retoques de pintura durante sua vida útil.
Concluímos, portanto, que as vantagens dos novos sistemas perante o concreto armado, principalmente
em relação aos custos de manutenção, à durabilidade e ao tempo de execução, justificam a opção de execução de
reservatórios em aço parafusado vitrificado ou dobrado com revestimento em aço inoxidável.
O referido reservatório receberá água do futuro poço denominado Santa Cândida II, cuja captação de
água deverá ser do aquífero Guarani, para uma vazão estimada de 180 m³/h (cento e oitenta metros cúbicos por
hora). A construção do reservatório em conjunto com o poço Santa Cândida II, tem com objetivo de suprir a
demanda crescente da região devido a implantação de novos empreendimentos, além de reduzir a atuação do
sistema ETA/ Batalha em regiões vizinhas a fim de garantir o abastecimento em períodos de estiagem, conforme
previsto no Plano de Contingenciamento de Estiagem.
EDITAL CP Nº 007/2022 - PROCESSO Nº 5551/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO APOIADO VILA DUTRA - Pág. 28 de 118

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
3.

C O M PRAS
PROC.: 5551/2019
FLS.: __________

ESCOPO DO FORNECIMENTO

O novo reservatório terá capacidade mínima de 687m³, será metálico e de forma circular, conforme projeto
básico, especificado detalhadamente no item 4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO, poderá ser em aço vitrificado
parafusado ou em aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla em chapa galvanizada com revestimento
interno em aço inoxidável, e será executado sobre fundação profunda, que deverá ser detalhada pela
CONTRATADA conforme relatório de sondagens.
Também contemplam o escopo dos serviços, conforme detalhado no projeto básico, as seguintes intervenções:
- Execução de uma entrada, diâmetro DN 250, em aço-carbono e ferro dúctil, conforme projeto, com caixa,
válvula, macromedidor e junta de desmontagem;
- Execução de 2 (duas) redes de saída, em aço-carbono e ferro dúctil, conforme projeto, com caixas, válvulas,
macromedidores, juntas e base para duas bombas, a serem fornecidas pelo DAE e instaladas pela
CONTRATADA;
- Execução de 2 saídas (extravasor e descarga), com interligação na caixa da rede de descarga do reservatório
elevado em ponto locado em projeto;
- Execução de abrigo de painéis elétricos, conforme detalhado em projeto;
- Execução de urbanização da unidade, compreendendo fechamentos com muretas e gradis com portão e
concertina conforme padrão do DAE e detalhado em projeto e execução de piso intertravado.
Consideram-se ainda, inseridos no escopo da obra, todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e
materiais necessários para conclusão dos serviços descritos acima, bem como serviços de campo e detalhamento
executivo dos mesmos.
4.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos parâmetros de projeto, às normas e
especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e às recomendações e especificações
indicadas pelo corpo técnico do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá realizar vistoria e elaborar um relatório com arquivo
fotográfico datado do entorno da obra a fim de atestar as condições originais do local.
4.1 FUNDAÇÃO
A base do reservatório será executada em concreto armado sobre estacas, conforme projeto executivo de
fundações a ser elaborado pela CONTRATADA e aprovado pelo corpo técnico do DAE.
O engastamento do costado do reservatório à base deverá ser soldado ou fixado tipo “short starter”, ou “slot
mount” dependendo do sistema construtivo do reservatório, especificações detalhadas nos itens 4.2.2 e 4.2.3
deverão ser consultadas e rigorosamente cumpridas.
O projeto e os materiais para execução da fundação e da base de concreto deverão estar em conformidade com
normas da ABNT aplicáveis, em especial a NBR6118, NBR6120, NBR6123, NBR14931, NBR12655,
NBR5738, NBR5739, NBR8522, em suas últimas versões.
4.1.1

Base de concreto

A execução da base de concreto obedecerá a todas as condições gerais relacionadas à boa técnica de execução
estabelecidas nessas especificações, além das Normas Brasileiras. Também deverão ser obedecidas as condições
específicas mencionadas nas plantas pelo projetista estrutural, relativas à execução de estruturas hidráulicas, bem
como as demais estruturas em contato permanente com o solo ou com a água.
A Fiscalização poderá exigir a demolição e reconstrução de partes já concretadas, caso o concreto não atenda ao
especificado. Para todas as fases de execução será exigida a apresentação de ensaios de corpo de prova para
comprovação da resistência característica do concreto.
Para que a execução da base de concreto armado tenha pleno êxito, levando em consideração o local de
aplicação e os aspectos de estanqueidade e durabilidade frente aos agentes agressivos, o concreto a ser
empregado nas obras deverá apresentar, no mínimo, as seguintes características:
- Resistência característica: fck = 350 kgf/cm² = 35,0 MPa
- Fator água/cimento máximo: a/c < 0,5
- Concreto do tipo auto adensável.
- Cobrimento mínimo de armaduras das estruturas conforme norma NBR 6118 e projeto estrutural.
A CONTRATADA deverá esmerar-se no que diz respeito a qualidade dos serviços e materiais empregados na
obra, no sentido de construir uma estrutura de concreto o mais impermeável possível, que resulte quase que a
dispensa de sistemas de impermeabilização de qualquer natureza. Desta forma a aplicação do impermeabilizante
ao final, acaba sendo uma garantia adicional quanto a estanqueidade da base de concreto.
Para que o concreto armado seja resistente aos ambientes agressivos, os seguintes quesitos deverão ser
respeitados
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4.1.2

Estanqueidade;
O cobrimento das armaduras;
O fator água/cimento não poderá em hipótese alguma ultrapassar o parâmetro determinado no projeto
executivo, pois incide diretamente na porosidade do concreto;
O tipo de cimento, estabelecido na dosagem, deve estar dentro dos permitidos nesta especificação e o
seu consumo mínimo deve ser respeitado;
A qualidade dos agregados sendo que os da origem cristalina são os mais adequados;
A especificação de aditivos para melhora das qualidades do concreto, caso sejam necessários e/ou
especificados em projeto executivo;
O adensamento adequado;
A cura, deve ser bem-feita úmida de no mínimo 8 dias, para permitir uma boa hidratação e evitar
fissuras prematuras de retração;
A qualidade da superfície deve ser observada na escolha e execução adequada das fôrmas;
Estacas

A fundação será em estacas de concreto, escavadas mecanicamente com perfuratriz rotativa, com diâmetro de 30
cm e profundidade conforme projeto executivo.
Após a perfuração em cota definida, o fundo da estaca deverá ser apiloado com soquete manual ou
mecanicamente.
O concreto deverá ser usinado e deve ser lançado até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diâmetro
(30 cm), e os dois metros superiores da estaca deverão ser vibrados por meio de vibrador de imersão.
Deverá ser posicionada armadura de ligação, se especificado em projeto executivo, com no mínimo 2 metros de
comprimento, ficando 50 cm acima da cota de arrasamento, em aço CA-50 para barras longitudinais e CA-60
para estribos.
A execução de cada estaca deve ser contínua até sua conclusão. A concretagem de uma estaca escavada precisa
ser feita logo após o término da escavação e uma vez tomadas as providências referentes ao apiloamento do
fundo e à armadura de ligação. A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração, através de um funil
que tenha comprimento mínimo de 1,5 m. A finalidade deste funil é orientar o fluxo de concreto (NBR6122).
Deverão ser realizadas provas de carga conforme NBR 6122, NBR 16903/2020 e demais normas pertinentes,
com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a completa execução
dos serviços, inclusive execução do sistema de reação e emissão de relatório acompanhado dos gráficos
pertinentes.
Deve ser preenchido o boletim de controle de execução diariamente para cada estaca, devendo constar as
seguintes informações:
 Identificações gerais: obra, local, nome do operador, executor, contratante;
 Data da execução;
 Identificação da estaca: diâmetro, nome ou número conforme projeto de fundação;
 Comprimento de perfuração;
 Comprimento concretado;
 Desvio de locação (se houver);
 Consumo médio de concreto por estaca, com base no volume de concreto do caminhão-betoneira;
 Características da perfuratriz;
 Horário de início e fim da perfuração;
 Horário de início e fim da concretagem;
 Posicionamento da armação;
 Observações relevantes;
 Nome e assinatura do executor;
 Nome e assinatura da fiscalização e contratante.
Sempre que houver dúvidas sobre uma estaca, a Fiscalização poderá exigir comprovação de seu comportamento
satisfatório. Se essa comprovação não for julgada suficiente, e dependendo da natureza da dúvida, a estaca
precisa ser substituída ou seu comportamento comprovado por meio de prova de carga. No caso de uma prova de
carga dar resultado não satisfatório, é preciso ser reestudado o programa de provas de carga, de modo a permitir
o reexame das cargas admissíveis, do processo executivo e até do tipo de fundação.
A prova de carga deverá ser realizada conforme NBR 16903/2020 e demais normas pertinentes.
O item inclui o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a completa
execução dos serviços, inclusive execução do sistema de reação e emissão de relatório acompanhado dos
gráficos pertinentes.
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4.2 RESERVATÓRIO METÁLICO
A execução dos serviços e o fornecimento dos materiais obedecerão fielmente estas especificações, as normas da
ABNT, normas internacionais, AWWA D103 e/ou EUROCODE 3 EN1993 / ISO 28765/2011, e ainda a portaria
da MS2914/2011 do Ministério da Saúde, em suas últimas versões, e outras normas quando citadas ou quando
aplicáveis, além dos demais dispositivos legais vigentes.
O tipo de reservatório metálico de aço a ser fornecido deverá atender as diretrizes estabelecidas conforme
especificações 4.2.2 ou 4.2.3.
Após o término da montagem e limpeza do tanque, a estrutura deverá ser testada por permeabilidade, pelo seu
enchimento até o nível de extravasão. Qualquer vazamento observado por este teste deverá ser corrigido pela
CONTRATADA de acordo com as recomendações do fabricante. A CONTRATADA deverá realizar o teste de
estanqueidade do domus, conforme norma AWWA D108-10. Sendo que a CONTRATADA será responsável por
providenciar todos os equipamentos necessários para esse fim.
Para o reservatório metálico de aço parafusado, os testes “Holiday Detector” de campo devem ser aplicados em
100% nas chapas do costado após a montagem, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A
Fiscalização do DAE deve, obrigatoriamente, acompanhar a realização dos testes.
Deverão ser apresentados Laudos Técnicos atestando que todos os materiais em contato com a água potável
(revestimentos, cabeça dos parafusos, impermeabilizantes, selantes e outros) estão em conformidade com a
portaria de consolidação Nº5 do Ministério da saúde, de 2017, Anexo XX, capítulo III, Seção IV, art. 13° - alínea
“b” e “c”, sendo que o atestado deve estar emitido em língua portuguesa e validado por laboratório acreditado e
credenciado no Brasil.
4.2.1

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A Contratada após a assinatura do contrato deverá elaborar plano de trabalho (cronograma) descrevendo no
mínimo as etapas constantes no cronograma geral das atividades descritos abaixo no prazo máximo de 5 dias
úteis.
 Elaboração do projeto executivo;
 Aprovação do DAE;
 Fabricação dos reservatórios;
 Documentação de embarque;
 Transporte;
 Previsão de entrega no local de montagem.
 Inspeção na entrega;
4.2.1.1 Projeto Executivo
Compreende a apresentação de:
 Memorial de Cálculo dos reservatórios e cobertura contendo no mínimo:
-Introdução;
-Bibliografia, deverá explicitar as normas utilizadas, softwares utilizados, materiais que serão
empregados, referências, entre outros.
-Características geométricas;
-Esforços atuantes, deverá explicitar os esforços que atuam na estrutura como vento, peso,
hidrostático, etc.
-Esforços solicitantes, deverá explicitar os esforços resultantes do processamento como momentos
fletor e torçor, forças cortantes, tensões para diversas hipóteses de carregamento.
-Dimensionamento estrutural de acordo com a ANSI/AWWA D103/ EUROCODE 3 EN1993 / ISO
28765/2011 em sua última versão.
-Detalhamento executivo;
-Lista de material contendo a especificação do material e respectivo grau;
-Todos os documentos deverão possuir um nº de identificação gerado pelo fabricante ou contratada, nº
do contrato do DAE e o nome do reservatório.
 3 Jogos completos (em papel) de desenhos de montagem com detalhamento das peças e listas de
materiais, inclusive detalhe de engaste do costado na laje de fundo em concreto, devendo indicar todas
as dimensões necessárias para execução das lajes de concreto, bem como o espaço livre mínimo
necessário para montagem do reservatório;
 Plano de pintura de todos os componentes do tanque;
 Procedimento de soldagem, se aplicável;
 Projeto de impermeabilização;
 Projeto de SPDA;
 Anotações de responsabilidade técnica de todos os projetos e memoriais.
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4.2.1.2 Parâmetros de projeto
Abaixo são apresentados os parâmetros mínimos a serem considerados no projeto.
 Volume Mínimo útil: 687 m³
 Lâmina de extravasão: 5,09 m
 Lâmina de água: 4,89 m
 Borda livre (mínima): 0,50 m
 Força do vento: 160km/h
 Zona sísmica: Fator 1
 Carga viva no dômus em alumínio: 100kg/m²
 Vazão máxima de carregamento: 0,266 m³/s
 Diâmetro mínimo: 14,00 m
 Diâmetro máximo: 14,50 m
4.2.1.3 Procedimentos de Inspeção
A CONTRATADA deverá apresentar um procedimento de inspeção para a confecção do reservatório. O
procedimento de inspeção deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
A) Objetivo;
B) Normas de referência;
C) Inspeções a serem realizadas;
D) Aparelhagem e instrumentos;
E) Critério de aceitação ou rejeição;
F) Formulários utilizados para os registros da qualidade.
A Contratada deverá fornecer Data Book com a identificação completa dos equipamentos e acessórios
anteriormente a inspeção. O Data Book compreende a apresentação dos seguintes documentos:
 Memorial de Cálculo referente ao dimensionamento dos reservatórios;
 Jogo completo de desenhos de montagem com detalhamento das peças e listas de materiais;
 Certificado de conformidade com a ANSI/NSF 61 dos materiais utilizados para revestimento das chapas
do tanque;
 Relatório de rastreabilidade dos materiais das chapas do costado;
 Certificado de conformidade com a ANSI/NSF 61 dos selantes;
 Plano de pintura de todos os componentes do tanque;
 Relatório de inspeção do revestimento das chapas dos tanques;
 Relatório de inspeção das espessuras do revestimento das peças revestidas pelo processo de tinta
líquida;
 Certificados dos fabricantes das chapas de aço dos tanques (composição química, resistência mecânica,
entre outros);
 Certificados parafusos (composição química, resistência mecânica, entre outros);
 Procedimento de soldagem, se aplicável;
 Relatório de inspeção de solda, se aplicável;
 Relatório de Teste Holiday;
 Relatório dos testes de aderência dos revestimentos
 Export shipment release form, quando aplicável;
 Loading manifest, quando aplicável.
4.2.2

RESERVATÓRIO METÁLICO DE AÇO PARAFUSADO COM FABRICAÇÃO COM
CHAPAS DE AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO VITRIFICADO, COM TETO EM
DOMUS GEODÉSICO FABRICADO EM ALUMÍNIO.

4.2.2.1 Normas do Projeto
Os materiais, projeto, fabricação e montagem do tanque serão de acordo com a última revisão da Norma
ANSI/AWWA D103 e/ou EUROCODE 3 EN1993, para Tanques Metálicos para Reservação de Água em Chapa
de Aço Parafusada e Revestido na Fábrica. O sistema de revestimento do tanque será de acordo com a seção 12
da Norma ANSI/AWWA D103.
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Cargas do Projeto
Para cálculo do projeto deverão ser consideradas as seguintes cargas:





Gravidade Específica;
Força do Vento;
Fator de Forma;
Carga dinâmica do teto;

4.2.2.2 Produto a ser armazenado
O reservatório armazenará água potável, própria para consumo humano, com um pH que poderá variar de 6,5 a
9,0. A água poderá possuir um teor de até 5mg/l de cloro em regime contínuo, exceto durante o processo de
lavagem/desinfecção, que será realizado de acordo com a AWWA D103/09.
4.2.2.3 Especificações de Materiais
4.2.2.3.1 Placas e Chapas
Placas usadas na construção do corpo do tanque deverão observar como mínimo a Norma ANSI/AWWA D103,
Seção 4.4. E 4.5.
O efeito “Annealing” provocado pelo processo de fusão do revestimento vitrificado deverá ser considerado na
determinação da tensão de ruptura do aço.
Placas com dupla linha vertical de parafusos (ASTM A607 Grau 50 apenas) deverão ser fabricadas de forma que
os furos estejam arranjados na vertical e sem a possibilidade de existência de dois furos horizontalmente em
linha.
Para as chapas com revestimento vitrificado, suas bordas e ranhuras deverão ter proteção contra danos/remoção
acidental do revestimento, através da aplicação de camada de aço inoxidável nas bordas.
4.2.2.3.2 Formas Estruturais Laminadas
O material deve estar em conformidade com os padrões mínimos da ASTM A36 ou ANSI 1010.
4.2.2.3.3 Reforços Horizontais de Vento
O esforço atuante do vento deverá ser considerado no dimensionamento estrutural do reservatório. O esforço
solicitante devido ao vento na estrutura, a critério do projetista poderá ser absorvido na espessura da chapa ou
através de cintas horizontais com as seguintes restrições:
 Cintas horizontais para proteção contra o vento deverão obedecer à norma AWWA D103–09
 Se a opção for por cintas treliçadas, estas deverão ser construídas em aço galvanizado a quente;
4.2.2.3.4 Parafusos
Parafusos usados na junção das chapas serão do tipo ½–13UNC–2A e obedecerão aos mínimos requisitos da
Norma AWWA D103, Seção 4.2.
Material dos Parafusos:
 SAE Grau 2 (1” – comprimento do parafuso)
Resistência à tração: 74.000 psi (mínimo);
Carga de prova: 55.000 psi (mínimo).
 SAE Grau 5 (1 ¼ ” – comprimento do parafuso)
Resistência à tração: 120.000 psi (mínimo);
Carga de prova: 85.000 psi (mínimo).
 SAE Grau 8 (> 1 ¼ “– comprimento do parafuso)
Resistência à tração: 150.000 psi (mínimo);
Carga de prova: 120.000 psi (mínimo).
Acabamento:



Zincado, galvanizado mecanicamente 0.002 mil espessuras de zincagem sobre o parafuso integral.
Todos os parafusos serão instalados de forma que suas cabeças estejam locadas do lado interno do
tanque, enquanto que as porcas e arruelas situem-se no exterior do tanque.
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Todos os parafusos das juntas deverão ser propriamente selecionados de forma que suas roscas não
fiquem expostas ao “plano de ruptura” entre as placas. Além disso, o comprimento dos parafusos deverá
promover uma aparência uniforme. Roscas excessivas que se estendam através das porcas após o aperto
não serão permitidas.
Todos os parafusos das juntas deverão conter um mínimo de 4 filetes de rosca abaixo da cabeça de
maneira a resistir à rotação durante o aperto.

4.2.2.3.5 Seladores
O selador deverá ser um poliuretano de composto único, adequado para contato à água potável e devem ser
certificados para atender ao ANSI/NSF 61 para aditivos indiretos;
O selante deverá suportar a água que possui um teor de até 5 mg/l de cloro em regime contínuo, exceto durante o
processo de lavagem/desinfecção, que será realizado de acordo com a AWWA C652;
O selador deverá ser usado na selagem das juntas, conexões parafusadas e pontas das chapas e chapas iniciais. O
selador deverá ser curado com consistência equivalente a borracha, possuir excelente adesão ao revestimento
(acabamento) vitrificado, possuir baixo grau de encolhimento e adequado para utilização interior e exterior, uma
vida útil de 20 anos por exposição exterior;
O selador deverá ser aplicado em uma temperatura ambiente entre - 6ºC a 43ºC;
A taxa de cura do selador é a 22º C e 50% de umidade relativa;



Período de manuseio: 6 a 8 horas;
Tempo de Cura Final: 10 a 12 horas;

Juntas de neoprene e seladores tipos aderentes não poderão ser usados;
A responsabilidade pelo fornecimento dos seladores dentro do prazo de validade é da Contratada, que deverá
fazer a entrega na obra no momento oportuno, conforme programação a ser definida pelo DAE;
4.2.2.4 Condições Gerais de Montagem
4.2.2.4.1 Procedimentos de Montagem
O Fabricante deverá elaborar um procedimento de montagem do reservatório e este deverá ser previamente
aprovado pelo DAE, contendo a descrição de cada etapa de montagem, incluindo o procedimento de
levantamento do teto.
O procedimento deverá incluir a relação dos equipamentos a serem utilizados em cada etapa da montagem,
incluindo os “jacks” (macacos hidráulicos/elétricos) e demais acessórios. Não serão aceitos andaimes nem talhas
para o processo de elevação do reservatório durante a montagem.
A montagem do reservatório deverá ser supervisionada em período integral por um supervisor qualificado pelo
fabricante, e os custos devem ser previstos e assumidos pela empresa contratada.
A contratada deverá fornecer o procedimento, em português, para desinfecção do reservatório em conformidade
com a AWWA D103/09.
4.2.2.4.2 Armazenamento e embalagem de Materiais
Os materiais a serem utilizados na montagem devem ser adequadamente armazenados no campo. As chapas do
costado devem ser armazenadas sobre berços de madeira, cobertas com filme plástico de alta resistência,
hermeticamente fechada, e acondicionadas em engradados de madeira. Para evitar danos ao revestimento, deverá
ser colocado folha de papel Kraft entre as chapas.
Todos os engradados deverão ser identificados com códigos ou nº das peças, no próprio palete, com tinta
indelével, em pelo menos duas faces. As letras deverão ter no mínimo 3 cm de altura, para facilitar sua
visualização. Etiquetas de papel não serão aceitas. Para as chapas calandradas, os berços devem ter a mesma
curvatura das chapas e a quantidade máxima por pilha deve ser tal que não deforme as chapas inferiores.
Em qualquer caso as chapas devem ser armazenadas pelo menos a 30 cm acima do nível do solo. As peças
pequenas, tais como flanges, luvas e parafusos devem ser armazenados em caixotes e em locais secos.
As superfícies usinadas das peças devem ser protegidas contra corrosão por meio de graxa ou outros compostos
adequados. As faces dos flanges devem ser protegidas por discos de madeira.
4.2.2.4.3 Sistema de engastamento do costado na base de concreto
O piso do reservatório será em concreto armado, e o sistema de fixação do reservatório na base de concreto
poderá ser do tipo “short starter” (concretado junto com a base) ou “slot mount” (fixado em canaleta e
concretado posteriormente a base). O primeiro anel, denominado anel de engastamento, deverá ser nivelado com
um diferencial máximo de 1/8”, além de não ultrapassar 1/16” em qualquer extensão de comprimento até 3 m,
demais tolerâncias de nivelamento deverão obedecer à AWWA D103–09.
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Instalação do primeiro anel sobre blocos de concreto ou tijolos, com a utilização de dispositivos para ajuste não é
permitido.
As chapas do primeiro anel do costado do tanque deverão ser posicionadas, niveladas por sistema de parafusos
chumbadores e placas niveladoras, fornecidos pelo fabricante do tanque. O sistema de nivelamento das chapas
deverá permitir que as mesmas fiquem perfeitamente niveladas em altura, e que fiquem perfeitamente
cilíndricas. Após a certificação de que as chapas estão niveladas, o montador deverá passar uma camada de
selante especial + bentonita na parte interna do tanque, a fim de promover a completa vedação da parede interna
após a aplicação do concreto.
4.2.2.4.4 Estrutura Lateral
A montagem do reservatório de aço parafusado com revestimento vitrificado deverá ser estritamente de acordo
com os procedimentos discriminados no manual de montagem do fabricante e executado por um representante
autorizado pelo Fabricante, regularmente habilitado na montagem de reservatórios.
Cuidados especiais deverão ser tomados, quando do manuseio e parafusamento dos painéis e partes do
reservatório, para evitar danos ao revestimento. Antes do teste com líquido, todas as áreas superficiais deverão
ser visualmente inspecionadas pelo Fabricante.
O teste denominado “Holiday” deverá ser executado em 100% das chapas do reservatório, durante a fabricação,
usando um dispositivo detector de 67,5 Volts. Todos os pontos de vazamento elétrico encontrados na superfície
interna deverão ser reparados de acordo com os procedimentos de contrato publicados pelo fabricante.
Os locais de selagem de cada painel poderão ser inspecionados previamente à instalação de placas adjacentes.
4.2.2.4.5 Teto em Domo Geodésico de Alumínio
O reservatório deverá ser fornecido, obrigatoriamente, com teto em domus geodésico em alumínio, de acordo
com a norma AWWA D108-10.
O teto será construído em painéis de 100% alumínio em formato triangular, não poderão ser corrugados, porém,
deverão possuir vincos para aumentar sua rigidez mecânica, que serão seladas e parafusadas firmemente, de
maneira Intertravada, a um sistema de treliça triangular de alumínio, de modo a formar uma estrutura em domo
esférico.
A) O domo deverá ter vão livre e ser projetado para se auto suportar desde a estrutura periférica com viga
primária horizontal contida por um anel de tensão integral. A carga estática do domo não deverá exceder a 100
kgf/m²;
B) O domo e o reservatório deverão ser projetados para agir como uma unidade integrada. O reservatório deverá
ser projetado para suportar o domo de alumínio, incluindo todas as cargas dinâmicas especificadas;
C) Materiais:







Treliça triangular: 6061–T6 vigas e perfis de alumínio;
Painéis triangulares: folhas de alumínio 3003–H16 com mín. 1,27 mm de espessura;
Anel de tensão: alumínio 6061–T6;
Rebite de alumínio anodizado 7075–T73;
Junta e seladora: borracha de silicone;
Aberturas, portas, ventosas: alumínio 6061–T6 H34 ou 3033–H16.

D) A fixação do domo junto ao costado não poderá ser soldada; e deverá possuir dispositivo deslizante que
permita ao conjunto domus/costado assimilar eventuais dilatações da estrutura do domus;
4.2.2.4.6 Vent do Teto
O respiro ou dispositivo de ventilação deve ser instalado no centro ou tão próximo quanto possível do centro do
teto e sua dimensão deve ser superior a 1,2 vezes a somatória das áreas das conexões de saída. Deve possuir uma
tela de proteção contra animais e folhagem, em aço inox ou alumínio com furos de 2,8 mm e distância entre
centros de 4,0 mm. Alternativamente, poderá ser instalada uma rede de 23 a 25 mesh, executada com uni
filamento de poliéster.
O tubo de extravasão não pode e não deve ser considerado como um respiro do reservatório.
4.2.2.4.7 Acessórios
Deverão ser fornecidos e instalados no mínimo os seguintes acessórios:




Uma placa de identificação com o número de série do tanque, DN, Altura, máxima capacidade,
aplicação e data de instalação;
Um logotipo do DAE em conformidade com o padrão vigente;
Uma boca de visita lateral com diâmetro mínimo de 36” com tampa articulável;
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Seis Bocais para saída de água inferior: sendo dois de tubo flangeado Ø200mm, dois de tubo flangeado
Ø250mm, e dois de tubo flangeado de Ø300mm, PN 10 ISO 2531 RFSO;
Um Bocal para entrada de água superior, de tubo flangeado Ø 300 mm PN 10 ISO 2531 RFSO;
Um Bocal para extravasão, de Ø400 mm, com cotovelo de 90 graus, “tulipa” e suportes em aço
galvanizado a fogo, para tubulação Ø400 mm, flange PN 10 ISO 2531;
Uma Escada externa tipo marinheiro, conforme OSHA HDG, com gaiola de segurança, em alumínio ou
aço galvanizado a fogo.
Dispositivo para passagem de cabos das boias de nível: No pescoço do bocal de visita do teto do
reservatório deve existir um dispositivo que permita a passagem dos cabos elétricos das boias de nível
para seu interior. O dispositivo deve impedir a passagem de contaminantes para o interior do
reservatório.
Dispositivo para fixação de cabos das boias de nível: No interior do reservatório, sob a cobertura e
próximo à abertura de inspeção, deve existir um dispositivo que permita a fixação de três cabos
elétricos das boias de nível.
Um Indicador de nível tipo régua e ponteiro de grande visibilidade – escala em “cm” ou “m” (mecânica,
tipo float);
Balizamento noturno, contemplando material e montagem;
Um Kit pintura retoque externo;
Um Kit pintura retoque interno;
Um Kit de montagem (aplicadores de selante / espátulas / rolos de aplicação e correção);
Um alçapão no domus de 80 cm x 80 cm;
Um Vent conforme item 4.2.2.4.6 desta especificação técnica, para montagem no domus;
Um guarda-corpo no perímetro parcial para acesso de manutenção.
Um Sistema de proteção contra quedas para acesso ao vent no Domus, composto de guarda–corpo e
passarela, de acordo com a norma AWWA D103/09.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, conforme NBR 5419, contemplando material e
montagem. O projeto do tanque deverá prever sistema de fixação dos suportes e demais periféricos. Não
serão aceitos: furação ou solda no costado do tanque durante a montagem na obra.
Nota: A relação e especificação de acessórios acima deverão ser complementados com a lista de
material dos desenhos do projeto básico.

4.2.2.4.8 Pintura
A CONTRATADA deverá apresentar o procedimento de aplicação de pintura dos acessórios e inserts, tipo
bocais de entrada, extravasores, etc. O procedimento deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
A) Objetivo, informando a que se destina o procedimento;
B) Esquema de pintura a ser usado;
C) Equipamentos a serem utilizados na aplicação das tintas, os quais deverão estar de acordo com
as instruções do fabricante das tintas;
D) Sequência de execução dos sistemas de pintura;
E) Processo de aplicação das tintas;
F) Tintas a serem usadas, incluindo os nomes comerciais e os respectivos fabricantes;
G) Procedimento de retoques na pintura.
Padrão de cores:



Parte interna do reservatório: Branca;
Parte externa do reservatório: Azul cobalto:

4.2.2.5 Garantia
A garantia mínima do reservatório e acessórios deve ser de 60 (sessenta) meses a partir da data de operação.
Entende-se por início de operação quando todos os vazamentos e não conformidades inerentes ao reservatório,
que impeçam o funcionamento regular forem sanadas.
A garantia deve cobrir qualquer deficiência de projeto, defeito ou falha de fabricação, identificados em qualquer
época, durante a fabricação, inspeção, testes, transporte ou durante o período de garantia acima definido.
4.2.2.6 Considerações Finais
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As obras e serviços realizados somente serão recebidos se executados em conformidade com as especificações
constantes neste Projeto Básico e após atestados pelo engenheiro fiscal designado pelo DAE. O recebimento não
exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e/ou pelo contrato. Na verificação final, será obedecida a
seguinte norma da ABNT: NB–597/77 – Recebimento de serviços de obras de engenharia e arquitetura (NBR
5675).
4.2.3 RESERVATÓRIO METÁLICO DE AÇO COM FABRICAÇÃO PELO SISTEMA DE DOBRA
DUPLA EM CHAPA GALVANIZADA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL E
TETO EM DOMUS GEODÉSICO.
4.2.3.1 Objetivo
Esta especificação tem por objetivo estabelecer os critérios de fabricação e montagem de reservatórios apoiados
com sistema de dobra-dupla em chapa galvanizada, com revestimento interno em aço inoxidável, para
armazenamento e/ou tratamento de água tratada com cloro.
4.2.3.2 Normas Técnicas
A menos que mencionado em contrário, esta especificação deve seguir última revisão das seguintes normas
listadas abaixo:
 ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS



NBR NM-ISO 7-1 Rosca para Tubos Onde a Junta de Vedação Sob Pressão é Feita Pela Rosca – Parte
1: Dimensões, Tolerâncias e Designações;
NBR 5419 Proteção Contra Descargas Atmosféricas;
NBR 5598 Eletroduto de Aço-carbono e Acessórios, com Revestimento Protetor e Rosca BSP Requisitos;
NBR 7821 Tanques Soldados para Armazenamento de Petróleo e Derivados;
NBR 15708-6 Indústrias do Petróleo e Gás Natural – Perfis Pultrudados – Parte 6: Escada Tipo
Marinheiro.
EN EUROCODE



EN 10346 Continuously Hot-Dip Coated Steel Flat Products for Cold Forming. Technical Delivery
Conditions;
EN 10088-3 Stainless Steels – Part 3: Technical Delivery Conditions for Semi- Finished Products, Bars,
Rods, Wire, Sections and Bright Products of Corrosion Resisting Steels for General Purposes;
EN 1993-1-6 Design of Steel Structures – Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures;
EN-1993-4-2 Design of Steel Structures – Part 4-2: Tanks.
ASTM AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS



A153/A 153M Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware
A283/A283M Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plate
A572/A572M Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural
Steel
A36/A36M Standard Specification for Carbon Structural Steel
OUTRAS NORMAS
AISI American Iron and Steel Institute - Specification for the Design of Cold Formed Steel Structural
Members
AWS American Welding Society - Structural Welding Code, D1.1
Portaria 2914 Programa Nacional de Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano
AWWA American Water Works Association
Z-14.3-15 Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung - Behälter aus Stahlblech System Lipp (Aprovação
Geral de Construção – Reservatórios de Aço com Sistema Lipp)

4.2.3.3 Definições
 Andaime / Suporte: Estrutura provisória de suporte utilizada para dar acesso à montagem do telhado,
escadas, etc.
 Altura nominal do reservatório: Distância entre a base do reservatório e o topo do último anel do
costado.
 Diâmetro nominal do reservatório: Diâmetro interno do anel inferior do costado
 Espessura nominal da chapa: Espessura pela qual a chapa é denominada comercialmente
 Carga hidrostática: Pressão exercida pela coluna do fluido de projeto
 Capacidade: Volume do reservatório entre a base e o nível do fluído de projeto
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Cobertura segmentada: Estrutura da cobertura autoportante do reservatório
Cobertura Domus Geodésico: Cobertura com estrutura autoportante de alumínio
Plataforma de descanso: Piso horizontal localizado na parte intermediária das escadas, de acordo com
NR12

4.2.3.4 Norma de Concepção do Reservatório
Os materiais, projeto, fabricação e montagem do sistema de dobra-dupla deve estar de acordo com as
Aprovações Técnicas Gerais No. Z-14. 3-15 (Aprovação Geral de Construção – Reservatórios de Aço com
Sistema Lipp) e dentro do escopo da norma EN 1993-4-2. As condições descritas na EN 1993-4-2, deverá ser
aplicada para tanques utilizados para o armazenamento de líquidos.
A aprovação geral trata exclusivamente do sistema de dobra-dupla conectado mecanicamente através de
máquinas e dispositivos de montagem, a partir do sistema de dobra-dupla, que consiste em dobrar as bordas da
chapa de aço duas vezes, conectando-as de forma contínua.
A concepção estrutural do sistema de dobra-dupla do reservatório deverá estar em conformidade com os
princípios da norma da Eurocode 3:EN 1993 em sua última versão.
O sistema de qualidade de fabricação deve possuir certificação ISO 9001.
4.2.3.5 Produto a ser armazenado
O reservatório armazenará água potável, própria para consumo humano, com um pH que poderá variar de 6,5 a
9,0. A água poderá possuir um teor de até 5 mg/l de cloro em regime contínuo, exceto durante o processo de
lavagem/desinfecção, que será realizado de acordo com a AWWA C652.
4.2.3.6 Material do costado
O material utilizado no reservatório é o Verinox, que consiste em um material fabricado a partir da união de uma
chapa de aço galvanizado à quente com revestimento interno de aço inoxidável, mediante uma fita de junção.
A chapa de aço galvanizado é o EN10346 S350GD ou similar. O aço inoxidável é especificado de acordo com o
fluido a ser armazenado, podendo ser 1.4301 (AISI 304), 1.4571 (AISI 316 Ti) ou 1.4539 (AISI 904L).
O material deve estar em conformidade com os padrões mínimos das normas citadas em 4.2.3.2.
4.2.3.7 Condições de detalhamento
 Memorial de Cálculo do reservatório e cobertura contendo no mínimo:





-Bibliografia, deverá explicitar as normas utilizadas, softwares utilizados, materiais que serão
empregados, referências, entre outros;
-Características geométricas;
-Esforços atuantes, deverá explicitar os esforços que atuam na estrutura como vento, peso,
hidrostático, etc.;
-Esforços solicitantes, deverá explicitar os esforços resultantes do processamento como
momentos fletor e torsor, forças cortantes, tensões para diversas hipóteses de carregamento;
-Dimensionamento estrutural de acordo com a EUROCODE 3:EN 1993;
-Detalhamento executivo;
-Lista de material contendo a especificação do material e respectivo grau;
-Todos os documentos deverão possuir um nº de identificação gerado pelo fabricante ou
contratada, nº do contrato do DAE e o nome do reservatório.
Três Jogos completo (em papel) de desenhos de montagem com detalhamento das peças e listas de
materiais, inclusive detalhe de engaste do costado na laje de fundo em concreto, devendo indicar todas
as dimensões necessárias para execução das lajes de concreto, bem como o espaço livre mínimo
necessário para montagem do reservatório;
Plano de pintura no que for aplicável;

O dimensionamento do reservatório deverá atender as condições operacionais que podendo o enchimento e
esvaziamento total ocorrer no mesmo dia.
Além da capacidade nominal, deve possuir borda livre de no mínimo 50 cm.
O tubo extravasor, apoiado na parte inferior, percorrerá a lateral externa e no trecho superior percorrerá um
trecho interno com tulipa em sua extremidade, conforme detalhamento. Deverá ser analisado e prever suportes a
fim de minimizar os esforços resultantes nessa região do costado.
Reforços Horizontais de Vento
O esforço atuante do vento deverá ser considerado no dimensionamento estrutural do reservatório. Caso o
esforço solicitante devido ao vento na chapa não seja absorvida sem dano, necessário prever dispositivos contra
o vento conforme AWWA.
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4.2.3.8 Base e Fundo do Reservatório
O piso do reservatório será em concreto armado e o costado será soldado em todo o perímetro a partir de insertos
metálicos embutidos, com distanciamento definido no cálculo estrutural, em uma canaleta de concreto, conforme
figura abaixo.
Os insertos metálicos deverão ser nivelados com um diferencial máximo que não deverão ultrapassar a 1/16” em
qualquer extensão de comprimento até 3 m, demais tolerâncias de nivelamento deverão obedecer à AWWA
D103-09.
A canaleta é preenchida posteriormente com concreto groute e deve ser executada de uma única vez.
Para a fixação do costado na base de concreto após o groute deverá ser aplicado adesivo estrutural a base de
poliuretano bi componente na junção do costado e base tanto interno quanto externo. Este adesivo estrutural deve
ser colocado no mínimo em 6 polegadas na parede do tanque e 6 polegadas no chão de concreto.
Após o adesivo estrutural, aplicar selante tipo membrana monolítica de poliuretano bicomponente ao redor da
borda interna e externa do costado. Esse selante deve ser colocado no mínimo em 12 polegadas na parede do
tanque e 12 polegadas no chão de concreto.
O selante deverá atender os requisitos da NBR 15.487/2007 – membrana de poliuretano para impermeabilização,
bem como a NBR 12.170 – potabilidade de água aplicável em sistemas de impermeabilização.
A figura 1 é um detalhe típico orientativo devendo o fabricante efetuar os detalhes específicos para o presente
fornecimento.
O fabricante deverá apresentar um plano de fixação e impermeabilização do costado em relação a base de
concreto para aprovação no DAE.

Figura 1- Detalhe típico da Fixação do Reservatório

4.2.3.9 Coberturas
O reservatório deverá ser fornecido, obrigatoriamente, com teto em domus geodésico em alumínio, de acordo
com a norma AWWA D108-10.
O teto será construído em painéis de 100% alumínio em formato triangular, não poderão ser corrugados, porém,
deverão possuir vincos para aumentar sua rigidez mecânica, que serão seladas e parafusadas firmemente de
maneira intertravada a um sistema de treliça triangular de alumínio, de modo a formar uma estrutura em domo
esférico.
a) O domus deverá ter vão livre e ser projetado para se auto suportar desde a estrutura periférica com viga
primária horizontal contida por um anel de tensão integral. A carga estática do domo não deverá exceder a 100
kgf/m²;
b) O domo e o reservatório deverão ser projetados para agir como uma unidade integrada. O reservatório deverá
ser projetado para suportar o domo de alumínio, incluindo todas as cargas dinâmicas especificadas;
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c) Materiais:
- Treliça triangular: 6061-T6 vigas e perfis de alumínio;
- Painéis triangulares: folhas de alumínio 3003-H16 com mín. 1,27 mm de espessura;
- Anel de tensão: alumínio 6061-T6;
- Rebite de alumínio anodizado 7075-T73;
- Junta e seladora: borracha de silicone;
- Aberturas, portas, ventosas: alumínio 6061-T6 H34 ou 3033-H16.
d) A fixação do domus junto ao costado não poderá ser soldada; e deverá possuir dispositivo deslizante que
permita ao conjunto domus/costado assimilar eventuais dilatações da estrutura do domus;
e) O respiro ou dispositivo de ventilação Vent deve ser instalado no centro ou tão próximo quanto possível do
centro do teto e sua dimensão deve ser superior a 1,2 vezes a somatória das áreas das conexões de saída. Deve
possuir uma tela de proteção contra animais e folhagem, em aço inox ou alumínio com furos
de 2,8 mm e distância entre centros de 4,0 mm. Alternativamente, poderá ser instalada uma rede de 23 a 25
mesh, executada com uni filamento de poliéster. O tubo de extravasão não pode e não deve ser considerado
como um respiro do reservatório.
f) Diferentes materiais no costado e no domus, não compatíveis entre si, devem ser isolados para evitar a
corrosão galvânica.
4.2.3.10 Parafusos, porcas e arruelas
Os parafusos, porcas e arruelas utilizados na fixação dos bocais, porta de inspeção e demais acessórios devem ser
em aço inoxidável.
4.2.3.11 Porta de inspeção
O reservatório possuirá duas portas de inspeção, sendo uma na cobertura e uma no costado.
4.2.3.12 Escada, plataformas e guarda-corpo
O acesso à cobertura para manutenção do reservatório é através de escada marinheiro e plataformas de descanso
a cada 6m, ambos providos de guarda-corpo, conforme NR12.
A conexão destas estruturas com o tanque é através de grampos de fixação na dobra dupla do reservatório,
evitando assim furos no costado.
As plataformas de descanso possuem dimensões de acordo com a NR12 e chapas de piso antiderrapantes.
4.2.3.13 Selante
O selante deverá ser um poliuretano de composto único, adequado para contato com água potável e devem ter
certificação da ANSI/NSF 61 para aditivos indiretos;
Esse selante deverá suportar a água que possui um teor de até 5 mg/l de cloro em regime contínuo, exceto
durante o processo de lavagem/desinfecção, que será realizado de acordo com a AWWA C652
O selador deverá ser usado na selagem da dobra dupla, e pontas das chapas e chapas iniciais. O selador deverá
ser curado com consistência equivalente a borracha, possuir excelente adesão ao revestimento interno em aço
galvanizado e inoxidável (Verinox), possuir baixo grau de encolhimento e adequado para utilização interior e
vida útil de 20 anos;
O selador deverá ser aplicado em uma temperatura ambiente entre -6ºC a 43ºC;
A taxa de cura do selador é a 22º C e 50% de umidade relativa;
Período de manuseio: 6 a 8 horas;
Tempo de Cura Final: 10 a 12 horas;
Juntas de neoprene e seladores tipo aderente não poderão ser usados;
A responsabilidade pelo fornecimento dos seladores dentro do prazo de validade é da contratada, que deverá
fazer a entrega na obra no momento oportuno, conforme programação a ser definida pelo DAE;
4.2.3.14 Acessórios
Deverão ser fornecidos e instalados no mínimo os seguintes acessórios:






Uma placa de identificação com o número de série do tanque, DN, Altura, máxima capacidade,
aplicação e data de instalação;
Um logotipo do DAE em conformidade com o padrão vigente;
Uma boca em aço inox de visita lateral com diâmetro mínimo de 36” com tampa articulável;
Seis Bocais em aço inox para saída de água inferior: sendo dois de tubo flangeado Ø200mm, dois de
tubo flangeado Ø250mm, e dois de tubo flangeado de Ø300mm, PN 10 ISO 2531 RFSO;
Um Bocal em aço inox para entrada de água superior, de tubo flangeado Ø 300 mm PN 10 ISO 2531
RFSO;
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Um Bocal em aço inox para extravasão, de Ø400 mm, com cotovelo de 90 graus, “tulipa” e suportes em
aço galvanizado a fogo, para tubulação Ø400 mm, flange PN 10 ISO 2531;
Uma Escada externa tipo marinheiro, conforme OSHA HDG, com gaiola de segurança, em alumínio ou
aço galvanizado a fogo.
Dispositivo para passagem de cabos das boias de nível: No pescoço do bocal de visita do teto do
reservatório deve existir um dispositivo que permita a passagem dos cabos elétricos das boias de nível
para seu interior. O dispositivo deve impedir a passagem de contaminantes para o interior do
reservatório.
Dispositivo para fixação de cabos das boias de nível: No interior do reservatório, sob a cobertura e
próximo à abertura de inspeção, deve existir um dispositivo que permita a fixação de três cabos
elétricos das boias de nível.
Um Indicador de nível tipo régua e ponteiro de grande visibilidade – escala em “cm” ou “m” (mecânica,
tipo float);
Balizamento noturno, contemplando material e montagem;
Um Kit pintura retoque externo;
Um Kit de montagem (aplicadores de selante / espátulas / rolos de aplicação e correção);
Um alçapão articulável no domus de 80 cm x 80 cm;
Um guarda-corpo no perímetro parcial para acesso de manutenção.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, conforme NBR 5419, contemplando material e
montagem. O projeto do tanque deverá prever sistema de fixação dos suportes e demais periféricos. Não
serão aceitos: furação ou solda no costado do tanque durante a montagem na obra.

4.2.3.15 Pintura do costado e cobertura
Para os tanques em verinox, apenas pintura externa de acabamento será executada.
Substrato galvanizado
- Tratamento de Superfície: Para galvanizado novo efetuar jateamento abrasivo ligeiro, padrão Sa 1 da ISO 85011, utilizar abrasivo mineral grão 10/12. Na impossibilidade de utilização de jateamento abrasivo realizar
lixamento severo de forma cruzada com lixa GR 60.
- Pintura de Acabamento: Aplicar uma demão de tinta poliuretano, por meio de rolo, trincha ou pistola sem ar. A
espessura mínima de película seca deve ser de 90 μm.
A CONTRATADA deverá apresentar, ainda, o procedimento de aplicação de pintura dos acessórios (tais como
guarda-corpo, escadas, etc.) no que for aplicável. O procedimento deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
a) Objetivo, informando a que se destina o procedimento;
b) Esquema de pintura a ser usado;
c) Equipamentos a serem utilizados na aplicação das tintas, os quais deverão estar de acordo com as
instruções do fabricante das tintas;
d) Sequência de execução dos sistemas de pintura;
e) Processo de aplicação das tintas;
f) Tintas a serem usadas, incluindo os nomes comerciais e os respectivos fabricantes;
g) Procedimento de retoques na pintura.



Obs. O plano de pintura deverá tender as exigências ambientais e das Normas Regulamentadoras
Padrão de cores:
Parte externa do reservatório: Azul Cobalto.

4.2.3.16 Montagem do reservatório
O Fabricante deverá elaborar um procedimento de montagem do reservatório e este deverá ser previamente
aprovado pelo DAE, contendo a descrição de cada etapa de montagem, incluindo o procedimento de
levantamento do teto.
A equipe de montagem do tanque deve possuir experiência na construção do tanque especificado e deve ser
certificado pelo fabricante como construtor autorizado e deve usar a máquina de montagem de dobra dupla para
conduzir a dobra do corte da placa para montar a parede lateral do tanque conforme projetado.
A montagem do reservatório deverá ser supervisionada em período integral por um supervisor qualificado e
autorizado pelo fabricante, e os custos devem ser previstos e assumidos pelo fornecedor.
O supervisor deverá ter construído pelo menos três (3) tanques tipo similares e que sejam iguais ou maiores que
1/3 do tamanho em relação ao tanque especificado.
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4.2.3.17 Documentação técnica
Devem ser enviadas, duas vias do livro de documentação técnica de fabricação conforme construído (Data
Book), contendo no mínimo os seguintes documentos:
 Anotação de Responsabilidade Técnica
 Memorial de Cálculo do dimensionamento dos reservatórios;
 Jogo completo de desenhos de montagem com detalhamento das peças e listas de materiais;
 Relatório de rastreabilidade das chapas do costado;
 Certificados das chapas de aço dos tanques (composição química, resistência mecânica, entre outros);
 Certificado de conformidade com a ANSI/NSF 61 dos selantes;
 Plano de pintura, certificado da tinta e relatório do teste de aderência e espessura do revestimento
externo do costado e acessórios quando aplicável,
 Procedimento de soldagem e relatório de inspeção de solda;
 Relatório de Teste “Holiday Detector” quando aplicável
 Export shipment release form, quando aplicável;
 Loading manifest, quando aplicável.
 Manual de Operação do Proprietário, em português, incluindo o procedimento para lavagem e
desinfecção do reservatório em conformidade com a AWWA
4.2.3.18 Garantia
A garantia mínima do reservatório e acessórios deve ser de 60 (sessenta) meses a partir da data de operação.
Entende-se por início de operação quando todos os vazamentos e não conformidades inerentes ao reservatório,
que impeçam o funcionamento regular forem sanadas.
A garantia deve cobrir qualquer deficiência de projeto, defeito ou falha de fabricação, identificados em qualquer
época, durante a fabricação, inspeção, testes, transporte ou durante o período de garantia acima definido.
4.2.3.19 Considerações finais
O recebimento por parte do DAE não exclui a contratada da responsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei e/ou
pelo contrato. Na verificação final, será obedecida a seguinte norma da ABNT: NB-597/77-Recebimento de
serviços de obras de engenharia e arquitetura (NBR 5675).
4.3 INSTALAÇÕES ELETRO-HIDRÁULICAS
A instalação das tubulações das entradas, saídas e da rede de descarga deverão ser executadas conforme o
projeto, sendo que após a conclusão dos assentamentos, deverá ser programada, conforme as orientações da
fiscalização, a interligação das tubulações nas redes existentes, quando então serão concluídas as montagens e a
instalação da bomba.
Todas as extremidades, curvas e reduções de ligação de saída e entrada flangeadas, inclusive as peças referentes
à ligação da bomba, serão executadas em aço-carbono, conforme NBR 5590. O restante dos tubos, tocos e curvas
de interligação na rede existente serão executados em ferro fundido nodular, conforme NBR 7675 e NBR 6916.
A rede de descarga será executada em tubos de concreto, conforme NBR 8890 e NBR 15645.
As válvulas, tubos, conexões e peças especiais deverão ser fornecidas conforme especificações detalhadas nos
itens 4.2.1 a 4.2.10.
4.3.1

Macromedidor Eletromagnético


Os medidores instalados deverão medir a vazão de água tratada com residual de cloro, sendo o fluido
com condutividade de até 5 µS/cm e velocidades de 0,3 a 8,0 m/s. O equipamento deve ter grau de proteção IP
68 (carretel) e IP 67 (conversor), adequado para funcionamento em temperaturas de -10 a +70°C e a conexão
elétrica: ½ NPT com proteção IP68;

O Tubo medidor (carretel) DEVE POSSUIR uma placa de identificação indelével, firmemente afixada
em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, com as seguintes informações gravadas de forma legível:
 Marca e modelo do fabricante;
 Número da série de fabricação;
 Diâmetro nominal (mm);
 Data de fabricação;
 Norma de furação dos flanges;
 Seta indicadora de fluxo;
 Nome do cliente;
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Fator de calibração.

I.





ITENS OBRIGATÓRIOS PARA O FORNECIMENTO
Tubo medidor (elemento primário), DN conforme especificado;
Transmissor/Indicador/conversor/teclado (elemento secundário);
Memória Flash, para manter os dados de parametrização e o valor totalizado;
Ferramentas especiais, quando necessárias, para o serviço de instalação, operação ou configuração do
equipamento;
Certificado de calibração do equipamento em laboratório rastreado pela RBC (Rede Brasileira de
Calibração);
Pelo menos 1 certificado de aprovação para uso em água potável, conforme ACS (Attestation de
Conformite Sanitaire - França), KTW (Kunststoffe und Trinkwasser - Alemanha), WRAS (Water
Regulation Advisory Scheme - Reino Unido), NSF (National Sanitation Foundation - Estados Unidos),
para todo revestimento em contacto com o fluido.
Plaquetas de identificação e instruções;
A programação/parametrização será feita diretamente no teclado localizado junto ao display;
Treinamento de Instalação, Operação e Manutenção nas dependências do Departamento de Água e
Esgoto de Bauru;








Garantia e Assistência Técnica;



Manual de instalação em Português, operação, configuração e manutenção, incluindo planos de
inspeção e manutenção e desenhos com vista explodida;
Nota fiscal do equipamento.

II.
ELEMENTO PRIMÁRIO (MEDIDOR/CARRETEL)
 Instalação: Vertical, horizontal ou inclinada;
 Instalação na tubulação: Serão utilizados os medidores para setorização, saída de bombas e próximos a
VRP, por este motivo deverá permitir a instalação sem trecho reto a montante e a jusante;
 Tipo de Conexão: Flange NBR 7675 (ISO 2531);
 Classe de Pressão: PN 10/16;
 Faixa de velocidade: 0,1 a 5,0 m/s;
 Classe de Proteção: IP 68 (invólucro, conexões elétricas e prensa-cabo) sendo a bobina resinada de
fábrica;
 Rosca do prensa-cabo da conexão Elétrica: 1/2" NPT e IP 68;
 Tubo Interno: Aço Inox AISI 304 ou superior;
 Revestimento Interno: PTFE Politetrafluoretileno (Teflon), Neopreme, polipropileno, poliuretano ou
Elastômero (Borracha Cloro-Butilica), Rilsan ou Ebonite, devendo suportar as concentrações de
residual de cloro;
 Corpo: Aço Carbono SAE 1070 (ou superior), com pintura primer epóxi poliamida, EPS = 200
micrometros e acabamento em poliuretano, EPS = 35 micrômetros;
 Tampa: Alumínio SAE A-350 / Poliamida / Policarbonato
 Caixa de Ligação: Alumínio Fundido com pintura epóxi poliamida, EPS = 200 micrômetros;
 Eletrodo: Aço Inox AISI 316 ou superior;
 Aterramento: Terminais para aterramento da carcaça, conforme item VI;
 Deve possuir no mínimo dois pares de eletrodos para medição e 1 eletrodo para aterramento ou 3
eletrodos;
 Cabo de sinal fornecido com 30 metros no mínimo, resinado no fabricante conforme descrito no item V;
 O diâmetro máximo do corpo do medidor, não deve exceder ao diâmetro externo do flange;
 Tubo medidor deverá possuir olhais para içamento.
 O tubo sensor deverá possuir o seu interior totalmente resinado para evitar a formação de condensação
interna devido à variação de temperatura ambiente.
III.





ELEMENTO SECUNDÁRIO (CONVERSOR)
Circuito: Micro-processado;
Classe de Proteção: IP67;
Padrão de Montagem: Remota em Parede ou Painel;
Tensão de Alimentação: 85 a 265 VAC 50/60 Hz sem adaptações externas;
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IV.

Display: Em português, LCD 16 Caracteres, 2, 4 ou mais Linhas. Indica vazão instantânea, totalizada e
falhas;
Indicação no visor selecionável com:
Totalizador de volume em metros cúbicos (m³) sem reset e não volátil, com no mínimo 6 dígitos;
Vazão instantânea com unidade configurável em unidade do SI (m³, litro) / (hora, minuto, segundo);
Configuração de unidade de vazão e totalização independentes;
Menu de configuração;
Memória de configuração: EEPROM ou similar não volátil sem uso de baterias;
Configuração de ZERO e SPAN não interativos;
Sinal de Saída com:
(4 – 20 mA), corrente contínua proporcional à vazão;
Sinal transmitido com opção de saída de segurança programável 3,6 ou 21 mA, conforme norma
NAMUR NE-43 (para alarme remoto);
Saída(s) para alarme: digital ou a relé, programável para qualquer tipo de falha do elemento primário,
alarme de tubo vazio, falha de bobina, falha de eletrodo, bem como de falha de alimentação externa, ou
erro de inicialização do elemento secundário, podendo cada item de alarme ser habilitado ou não;
No caso de saídas de alarme independentes, deverão ser PNP, permitindo interligação entre as mesmas,
para conexão em uma única entrada (do PLC ou Unidade de Transmissão Remota);
Saída pulsada com freqüência proporcional à vazão, com fator litros/pulso configurável;
Comunicação remota via modbus;
Função autodiagnóstico com possibilidade de diagnosticar, no mínimo, as seguintes características:
Falha na bobina;
Falha de eletrodos;
Falha no circuito de excitação das bobinas;
Falha no circuito de leitura do sinal dos eletrodos;
Ruído elétrico excessivo;
Falha na saída de 4-20 mA;
Falha na saída de pulso;
Detecção de tubo vazio.
Totalização: independente para sentido direto e reverso;
Deverá dispor de sistema de autolimpeza dos eletrodos a partir de um pulso de tensão alternada
mantendo os eletrodos limpos e despolarizados;
Dados do Processo:
Água tratada com residual de cloro a 10 ppm;
Temperatura: 0 a 60ºC;
Ph: 5,0 a 9,0;
Pressão: até 10 BAR;
Condutividade do fluido: mínima de 5 µS/cm (micro-siemens/cm);
Perfil do fluído: Turbulento.
OBS.: O equipamento deve possuir a capacidade de leitura estável em regimes turbulentos e em baixas
vazões, pois poderão ocorrer variações no perfil de velocidade do fluído, devido às variações de pressão
do sistema de abastecimento e também instalações próximas a bombas.
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS



Faixa de Velocidade: 0,1 a 5,0 m/s;



Exatidão: O medidor deve ser selecionado de modo a garantir uma exatidão de leitura menor ou igual a
0,5% do valor lido na faixa de velocidade de 0,5 a 5,0 m/s, em ambos os sentidos e de até 2% para a
faixa de velocidade de 0,1 a 0,5m/s, em ambos os sentidos;

V.

CABO DE SINAL
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Cabo do Eletrodo (sinal), fornecido com 30,00 metros de comprimento no mínimo, composto de 3
(Três) condutores de cobre encordoamento classe 4 - NBR 6880, a bitola e o número de condutores
deve ser dimensionada pelo fabricante tendo como referência às distâncias entre eletrônica e tubo
sensor. Devem ser consideradas as limitações exigidas de resistência Ω/km e capacitância pF/m
máximas admitidas pela eletrônica. Cada condutor deverá ser isolado com PVC individualmente e
possuir blindagem (shield) individual em trança de cobre estanhada com fechamento de 70 % e, sobre a
malha nova, isolação em PVC. Sobre a isolação deverá possuir enfaixamento em hélice com fita de
poliéster e sobre o enfaixamento nova blindagem (shield geral) em trança de cobre estanhada com
fechamento de 70 %. Isolação externa em PVC, resistência mecânica, resistente à condição de
submersão (Máximo de 5 m) e contato permanente com o solo.

VI.


BORNERS DE CONEXÃO DO CONVERSOR E MEDIDOR
A borneira de conexões do conversor e do tubo-sensor deverá possuir bornes de torque e com
demarcação (marcação não removível).

VII.


PRENSA CABOS
Fornecer prensa cabo IP 68 para 3 m de submersão permanente para entrada dos cabos ao tubo medidor
e IP 67 para entrada dos cabos ao conversor ou caixa em aço que o contenham.

VIII.


C O M PRAS
PROC.: 5551/2019
FLS.: __________

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES DO CONVERSOR

Permitir programação via teclado, e display com dispositivo que impossibilite o acesso de pessoas não
autorizadas à programação;



Todas as funções devem ser programadas via software ou teclado, sem necessidade de jumpers ou
alterações físicas na eletrônica.



O conversor deverá permitir no mínimo as seguintes programações:











fatores de calibração do tubo medidor;
unidade de medição instantânea (l/s e m³/h) e totalizada (m³);
span;
tempo de amortecimento entre 1 a 100 segundos;
sentido de fluxo (direto e reverso);
ajuste de zero;
chave de habilitação / desabilitação da programação;
permitir bloqueio de alteração de parâmetros através de senha;
Sistema de simulação da saída de corrente para facilitar os testes do loop de transmissão usando o
próprio conversor como gerador de 4 a 20mA.

IX.


X.








DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Os equipamentos devem dispor de peças para reposição dentro de um período não inferior a 10 anos
após a compra, tanto para o elemento primário como para o secundário.
CALIBRAÇÃO
Todos os medidores deverão ser calibrados em laboratório, localizado no Brasil, rastreados pela RBC
(Rede Brasileira de Calibração), o qual atende as exigências estabelecidas pelo INMETRO /RBC, e que
incorporam os requisitos da Diretiva 2004/108/EC (EMC) e 2006/95/EC (BAIXA TENSÃO). Deverá
ser fornecido certificado de calibração emitido por laboratório rastreado pela RBC.
Os ensaios deverão ser realizados nas faixas dos pontos de velocidades (m/s) 0.1, 0.5, 1.0 e 2.0.
Todos os ensaios de calibração deverão ser realizados com instrumentos com certificados de calibração
válidos e executados por técnico ou engenheiro qualificado e habilitado em calibração de instrumentos;
Os ensaios serão realizados, sem nenhum ônus para o DAE, quantas vezes se fizerem necessárias, em
sucessivos medidores que vierem a substituir os não conformes, até que se comprove o efetivo
cumprimento às especificações e normas;
Todos os custos referentes à execução dos ensaios ficarão a cargo do FORNECEDOR.
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4.3.2










ATERRAMENTO
O medidor deverá ser provido de terminal para aterramento da carcaça.
Grau de proteção do elemento primário (medidor) e as conexões elétricas deverão ser IP 68.
Proteção Contra Surtos de Tensão:
Para que a integridade do sistema de medição de vazão seja garantida é necessário o emprego de
protetores dedicados contra surtos de tensão para as interligações do medidor, envolvendo alimentações
e sinais. O fornecedor deve incluir em sua proposta os protetores de surto adequados ao seu
equipamento, considerando a grande incidência de raios nos locais de instalação dos equipamentos
(locais abertos e elevados).
Válvula de Retenção Fechamento Rápido Corpo Flangeado

Fechamento rápido e silencioso (da ordem de 0,05 a 0,10 segundos), proporcionado pelo curso reduzido do
disco da válvula.
Corpo construído em peça única, nos diversos materiais, com extremidades flangeadas, PN10.
Revestimento interno e externo em epóxi a pó, depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 90
micra na cor azul, com certificado de aprovação para uso em água potável, conforme ACS (Attestation de
Conformite Sanitaire - França), KTW (Kunststoffe und Trinkwasser - Alemanha), WRAS (Water
Regulation Advisory Scheme - Reino Unido), NSF (National Sanitation Foundation - Estados Unidos), para
todo revestimento em contacto com o fluido.
Obturador construído em aço inoxidável ou materiais não ferrosos quando apropriado, guiado em ambas as
extremidades por intermédio de um eixo integral. Abre pela ação do fluxo e fecha pela ação da mola, antes
da reversão do fluxo.
Mola cônica ou helicoidal, apropriada para cada tamanho de válvula, é construída em aço inoxidável,
dimensionada para ação rápida do obturador.
Eixo confeccionado em peça única em aço inoxidável, com tratamento superficial e polimento, para facilitar
o deslizamento e a precisão do obturador.
Sede construída em aço inoxidável ou materiais não ferrosos quando apropriado, garante precisão e
estanqueidade absoluta.

4.3.3



4.3.4








Junta de Desmontagem Travada Axialmente
Junta de Desmontagem Travada Axialmente, corpo, pistão e contraflange confeccionado em açocarbono. Pintura atóxica em epóxi pó depositado eletrostaticamente, espessura mínima 300 micra;
Anel de vedação confeccionado em borracha (EPDM). Parafusos e porcas confeccionados em aço SAE
1020 revestidos com galvanização eletrolítica. Extremidades flangeadas com gabarito de furação de
acordo com a norma NBR 7675 (ISO 2531) PN 10.
Válvula de Gaveta
Válvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR
14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida
integralmente (incluindo toda a passagem da haste) com elastômero EPDM. Operação suave e vedação
elastômero-metal no final do fechamento.
Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6
MPa. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima
250 micra, padrão de cor azul RAL 5005, comprovadamente compatível com o uso em água potável.
Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo
chapéu confeccionada em EPDM. Haste de manobra inteiriça (feita em peça única), tipo não ascendente
confeccionada em aço inox ABNT 420, sem rebaixos para alojamento de anéis de vedação. Porca de
manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão, com no máximo 5% de chumbo.
Anel retentor de poeira instalado acima dos dispositivos de vedação da haste. Vedação da haste com 2
anéis toroidais (o´rings) alojados na bucha de vedação confeccionada em latão com, no máximo, 5% de
chumbo. Sistema de contra-vedação confeccionados em material plástico, permitindo a troca dos
elementos de vedação da haste, com a rede em carga, com a pressão de serviço mínima de 1Kgf/cm². A
Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo autoclave. O acionamento deverá ser feito por
cabeçote e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10,
face a face curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.
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4.3.6









4.3.7







4.3.8
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Tubulações em Ferro Dúctil Flangeado
Norma de fabricação: ABNT – NBR 7675 em Ferro Fundido Dúctil conforme NBR 6916.
Extremidades: Flanges;
Revestimento interno: argamassa de cimento, conforme NBR 8682. Revestimento externo: esmalte
betuminoso anticorrosivo;
O flange deve ser soldado conforme NBR 7560, sendo que o ressalto do flange deve apresentar
superfície usinada com acabamento uniforme;
O material e o elemento de vedação devem estar com marcação, conforme norma;
As conexões devem ser fornecidas com os elementos de vedação e conjunto de parafusos, porcas e
arruelas, conforme norma;
Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação, classe de
pressão e DN correspondente;
Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna conforme normas vigentes;
As normas mencionadas têm atualização na ABNT nos seguintes anos: NBR 7675/05; 6916/81;
7674/82; 13747/96, 7676/96, 8682/93.
Conexões em Ferro Dúctil Flangeado
Norma de fabricação: ABNT NBR 7675 em Ferro Fundido Dúctil conforme NBR 6916. Extremidades:
Flanges;
Revestimento interno e externo: Esmalte betuminoso anticorrosivo;
O flange deve ser soldado conforme NBR 7560, sendo que o ressalto do flange deve apresentar
superfície usinada com acabamento uniforme;
O material e o elemento de vedação devem estar com marcação, conforme norma;
As conexões devem ser fornecidas com os elementos de vedação e conjunto de parafusos, porcas e
arruelas, conforme norma;
Os materiais devem conter nome ou marca permanente do fabricante, ano de fabricação, classe de
pressão e DN correspondente;
Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna conforme normas vigentes;
As normas mencionadas têm atualização na ABNT nos seguintes anos: NBR 7675/05; 6916/81;
7674/82; 13747/96, 7676/96.
Tubulações em Ferro Dúctil Extremidades Ponta e Bolsa
Norma de fabricação: ABNT NBR 7675 em Ferro Fundido Dúctil conforme NBR 6916, NBR 7675
Extremidades: Ponta e Bolsa;
Vedação em Anel de borracha para junta elástica tipo JE2GS, conforme NBR 7676:1996 Revestimento
externo: Esmalte betuminoso anticorrosivo. Revestimento interno: argamassa de cimento, conforme
NBR 8682
Acessório(s): Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
O material e o anel de borracha devem estar com marcação, conforme norma;
Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas
vigentes. As normas mencionadas têm atualização na ABNT nos seguintes anos: NBR 7675/05;
6916/81; 7674/82; 13747/96; 7676/96;
Conexões em Ferro Dúctil Extremidades Bolsas
Norma de fabricação: ABNT NBR 7675 em Ferro Fundido Dúctil conforme NBR 6916, NBR 7675
Extremidades: Bolsa;
Vedação em Anel de borracha para junta elástica tipo JE2GS, conforme NBR 7676:1996 Revestimento
interno e externo: Esmalte betuminoso anticorrosivo
Acessório(s): Deve ser fornecido anel de borracha, conforme o tipo da junta elástica.
O material e o anel de borracha devem estar com marcação, conforme norma;
Os materiais devem ser inspecionados nos exames, ensaios e pressão interna, conforme normas
vigentes. As normas mencionadas têm atualização na ABNT nos seguintes anos: NBR 7675/05;
6916/81; 7674/82; 13747/96; 7676/96;
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Tubos e Conexões em Aço Carbono Galvanizado Flangeado
Tubo em aço-carbono NBR 5590, galvanizados, com extremidades flangeadas DIN (NBR 7675) PN 10,
comprimentos conforme projeto;
Conexões em aço-carbono forjado ASTM-A-234 WPB, shc 40, extremidades flangeadas DIN (NBR
7675) PN 10, faces com ressalto 125 RMS, galvanizadas a fogo conforme ASTM-A153.
Revestimentos interno e externo em epóxi sem alcatrão, conforme AWWA C-210 e NBR 12309;

4.4 Alvenaria, fechamento e urbanização
4.4.1

INFRAESTRUTURA

a)

As cavas para fundações serão executadas de acordo com as cotas indicadas no projeto. As fundações
serão executadas pelo sistema de estaqueamento a trado de 20 cm de diâmetro e 2 metros de
profundidade, concretadas com concreto usinado ou moldado in loco fck= 15.0 MPa, armado de acordo
com a norma;
b) Deverão seguir rigorosamente a NBR 6118 e NBR 6122 da ABNT. Em hipótese alguma poderão ser
paralisados os serviços de concretagem no meio de uma estaca. A CONTRATADA se incumbirá de
fornecer provas de carga de acordo com a NBR 12131, caso solicitado pela Fiscalização que verificar a
qualidade de concretagem. As despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade da Empreiteira;
c) Para a execução das vigas de fundação (baldrame) de dimensões 29 x 30 cm, antes do lançamento do
concreto, as formas deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga de
nata de cimento e deverão ser colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua
remoção. Não será permitido em hipótese nenhuma a utilização da lateral da escavação como
delimitadora da concretagem das vigas;
d) As vigas baldrames deverão ser executado em concreto usinado ou moldado in loco fck = 30 MPa,
sobre lastro de concreto magro na espessura de 5 cm, para suporte e proteção da ferragem, a fim de
evitar seu contato com o solo;
e) Para a caixa de válvulas será adotado o sistema de fundação tipo Radier executado em concreto armado
usinado ou moldado in loco fck = 30 MPa com espessura de 10 cm, sobre lastro de brita 1 na espessura
de 5 cm para suporte e proteção da ferragem. A armadura será em tela de aço soldado nervurada Q 138, CA-60, 4,2 mm e malha de 10x10 cm. A superfície do solo deverá estar devidamente nivelada e
compactada para posterior recebimento do lastro e concreto.
4.4.2
a)
b)

c)
d)
e)
f)



g)
h)


i)
j)

SUPERESTRUTURA
A execução em concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes
respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto;
A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Empreiteira por sua
resistência e estabilidade. A firma contratada deverá apresentar um certificado de controle tecnológico
de resistência do concreto. As despesas decorrentes serão de inteira responsabilidade da Empreiteira;
Concreto Usinado de 25 MPa para vigas, lajes e pilares;
Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques a
fim de evitar a fuga da nata de cimento;
A descarga da betoneira deverá se dar diretamente sobre o meio de transporte;
O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que se seguirem a confecção
da mistura:
não será admitido o uso de concreto remisturado;
a concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais cuidados na localização dos
trechos de interrupção diária;
altura máxima de lançamento será de 2 m ( dois metros).
O concreto deverá ser convenientemente vibrado/adensado imediatamente após o lançamento.
Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente. nos primeiros 7
(sete) dias, como:
vedar todo o excesso ou acúmulo de material nas partes concretadas durante 24 horas após a conclusão;
manter as superfícies úmidas por meio de sacaria, areia molhado ou lâmina d’água.
As eventuais falhas na superfície do concreto serão reparadas com argamassa de cimento e areia,
procurando-se manter a mesma coloração e textura;
Nas estruturas de concreto armado, deverá ser cuidadosamente analisado o escoramento das formas;
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k) As formas devem ser suficientemente rígidas para evitar deformação sob a carga e vibração produzidas
pelo adensamento do concreto. Em chapa de madeira compensada plastificada;
l) As formas deverão ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito alinhamento e nivelamento e
não sofrer qualquer distorção durante o período da concretagem.
m) As formas somente poderão ser retiradas, observando-se os prazos mínimos da NBR 6118:
 faces laterais 3 dias;
 faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados 14 dias;
 faces inferiores, sem pontaletes 21 dias.
n) Na colocação das armaduras nas formas, aquelas deverão estar limpas, isentas de qualquer impureza
(graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, óleos, etc.), capaz de comprometer a boa qualidade dos
serviços;
o) O dobramento do aço deverá ser feito a frio. O recobrimento e posição das armaduras dentro das formas
serão asseguradas mediante a fixação de pastilhas de concreto pré-fabricadas, de maneira que não
possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peça de aço poderá aparecer na superfície do
concreto desformado, exceto as barras previstas para ligação de elementos futuros, que serão protegidas
da oxidação por meio de pintura anticorrosiva;
p) Qualquer manipulação do concreto deverá ser feita com as precauções devidas para que não haja
segregação dos componentes da mistura ou excessiva perda de água por evaporação. O concreto não
poderá ser colocado em locais onde existir água acumulada;
q) Para adensamento do concreto se usará equipamento mecânico de vibração interna. A duração da
vibração deve se limitar ao tempo necessário para produzir o adensamento sem causar segregação;
4.4.3

VEDAÇÃO

a) Alvenaria de 1/2 Tijolo Maciço
 As paredes dos abrigos do quadro de comando e da entrada de energia, bem como outros elementos
indicados no projeto, serão executados em alvenaria de 1/2 tijolo maciço com espessuras de 10 cm. A
espessura das juntas será de 10 mm, rebaixadas a colher, a fim de garantir uma perfeita aderência do
revestimento;
 Os tijolos deverão ser umedecidos antes de sua colocação para não ocorrer a absorção da água da
argamassa de rejuntamento;
 Os tijolos serão assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8;
 As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas;
 O encontro das alvenarias com as superfícies verticais da estrutura de concreto será executado com
argamassa de cimento e areia 1:3, tanto na área de contato entre a alvenaria e o concreto, quanto no
assentamento dos elementos (tijolos) junto a estrutura, no respaldo de alvenaria não encunhados será
executado cinta de concreto armado;
 As superfícies de concreto que ficarem em contato com as alvenarias serão previamente chapiscadas
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;
b) Alvenaria de Bloco Estrutural com Armação e Grout








Assentamento de blocos de concreto estrutural nas dimensões 19x19x39 cm para construção das
paredes da caixa de válvulas e fechamento da unidade devem seguir as Normas Técnicas NBRs 5712,
7184, 8798;
Os tijolos deverão ser umedecidos antes de sua colocação para não ocorrer a absorção da água da
argamassa de rejuntamento;
Os tijolos serão assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, utilizando-se
preferencialmente argamassa industrial;
O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhada pelo seu comprimento. Caso as dimensões dos blocos a
empregar obrigarem a pequena alteração desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo
empreiteiro, sujeitas a aprovação da fiscalização, não implicando porem qualquer alteração no valor do
contrato;
Uma vez que os blocos possuem face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada
deverá ser colocada com auxílio de uma régua ou bisnaga própria para assentamento, a fim de evitar
desperdício;
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As nervuras transversais levarão argamassa. Os blocos da fiada seguinte serão assentados fazendo-se
coincidir os furos com os da fiada inferior e tendo o cuidado de desencontrar as juntas verticais de
modo a garantir a amarração dos blocos e colocação da armadura e grout, sendo que as juntas verticais
devem ser perfeitamente alinhadas com a fiada posterior a subsequente;
As superfícies de concreto que ficarem em contato com as alvenarias serão previamente chapiscadas
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;
Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria; entre dois cantos ou
extremos já levantados esticar-se-á uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e
horizontalidade da fiada. As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm.
Para a caixa de válvulas deverão ser feitas duas fiadas com bloco de concreto estrutural utilizados como
canaleta formando duas cintas de segurança em toda a estrutura que deve ser preenchida com Grout e
armação. No caso do muro de fechamento será feita apenas uma fiada de amarração, conforme projeto.
A armação deverá ser “corrida”, com duas barras de aço CA-50 de diâmetro igual a 8mm, respeitandose, conforme normas vigentes, os transpasses necessários
Antes da aplicação do grout a superfície da canaleta deve ser limpa para posterior colocação da
armadura de modo que ela fique posicionada na vertical obedecendo às prescrições de projeto e durante
a aplicação tem que observar se o grout está saindo nos furos abaixo da alvenaria, onde, se isso não
acontecer, o que estiver impedindo a passagem do grout deve ser removido, desobstruindo a passagem;
Após a aplicação do grout o mesmo pode ser vibrado com um vibrador de agulha de pequeno diâmetro,
porém, o mais comum e econômico é adensá-lo com o auxílio de uma barra de aço.

c)

Revestimento



Todas as paredes, interna e externamente, receberão chapisco, com argamassa de cimento e areia. Após
o chapisco receberão emboço em argamassa de cimento e areia e em seguida receberão reboco fino em
argamassa com traço 1:3 (cimento:areia fina e peneirada). Todo reboco deverá ser preparado para
receber pintura nos moldes indicados neste documento.

d) Laje em Concreto Armado


4.4.4

Deverá ser executada laje em concreto armado em toda a edificação, conforme projeto. Após o
revestimento com argamassa impermeabilizante. Deverá receber duas demãos de tinta acrílica para
interiores sobre uma demão de selador acrílico.
GRADIL DE ESTRUTURA METÁLICA (ESQUADRIAS)

a)

Todos os trabalhos em serralheria, nos caixilhos, serão executados com precisão de cortes e ajustes e de
acordo com os respectivos detalhes e indicações nos desenhos do projeto e as especificações próprias,
além das presentes normas no que couber;
b) Todo o material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de fabricação ou falhas de
laminação. Os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou laminados, de modo a
desaparecerem as rebarbas e saliências da solda;
c) Os perfis que compõem as estruturas não deverão ser emendados para se obter o comprimento
necessário. A fixação dos gradis será feita com grapas de aço em cauda de andorinha fixadas com
argamassa de cimento e areia 1:3 a cada 50 cm no entorno de toda a estrutura. As estruturas de aço,
antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura anti-ferruginosa tipo zarcão, para que
posteriormente após o assentamento receberem a pintura de acabamento em duas demãos.
4.4.5

PINTURA

a) Depois de preparadas, as paredes deverão receber uma demão de líquido selador.
b) Aplicação da tinta látex acrílico, deverá ser realizada com intervalos de 4 horas entre a aplicação de
cada demão e na consistência indicada pelo fabricante.
c) As paredes receberão tinta látex acrílico nos padrões de cores indicada pela Fiscalização do DAE. O
material usado deverá ser de primeira linha.
4.4.6
a)

PAVIMENTAÇÃO - PISO INTERTRAVADO
Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às especificações da NBR
9780 e NBR 9781;
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b) Os blocos de concreto deverão ter 10 cm de espessura e dimensões 22 x 11 cm, serem constituídos de
cimento Portland, agregados e água. O cimento deverá obedecer às NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735 e
NBR 5736. Os agregados devem ser naturais ou artificiais obedecendo a NBR 7211. A água utilizada
na fabricação deverá ser isenta de fatores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou materiais orgânicos;
c) A resistência característica estimada à compressão, calculada de acordo com o item 6.5 da NBR-9781,
deve ser maior ou igual a 35 MPa. Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, cor natural,
sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou
comprometer a sua durabilidade ou desempenho, não tendo nenhum retoque ou acabamento posterior
ao processo de fabricação. O corte das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco
abrasivo. As juntas deverão ser uniformes.
d) Os blocos deverão ser assentados sob uma camada de areia média (conforme granulométrica definida
na tabela abaixo), esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme e constante
de 5cm, não devendo variar a fim de compensar irregularidades grosseiras no acabamento superficial da
camada de base;
Abertura da peneira (ABNT NBR NM ISO 3310-1)

Porcentagem retida, em massa (%)

6,3 mm

0a7

4,75 mm

0 a 10

2,36 mm

0 a 25

1,18 mm

5 a 50

600 μm

15 a 70

300 μm

50 a 95

150 μm

85 a 100

75 μm
e)

f)

g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)
n)

90 a 100

Uma vez espalhada, a areia não deve ser deixada no local durante a noite ou por períodos prolongados
aguardando a colocação dos blocos. Deve-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a
jornada de trabalho prevista para o assentamento dos blocos;
Após a colocação da camada de areia de assentamento, a superfície rasada da areia deve ficar
completamente lisa e em caso de ser danificada antes do assentamento dos blocos (por pessoas, animais,
veículos etc.), a área defeituosa deve ser solta com um rastelo e sarrafeada novamente com uma régua
menor, desempenadeira ou colher de pedreiro;
Nos pontos em que o terreno se apresentar muito mole, será necessário proceder-se sua remoção até
uma profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente;
A base será formada por uma camada de solo cimento na proporção de 8% com 10 cm de espessura;
A superfície da camada de base deverá ficar o mais fechada possível, ou seja, com o mínimo de vazios,
e totalmente regularizada e compactada para que não se perca muita areia da camada de assentamento
das peças de concreto, sempre respeitando as cotas definidas em projeto;
O assentamento dos blocos deverá ser feito do centro para os bordos, no formato espinha de peixe em
45º. Após o assentamento, proceder a compactação inicial com vibro - compactador de placa, pelo
menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de percursos. A seguir será feito o
rejuntamento de toda a área com pó de brita, espalhada sobre os blocos em uma camada fina, utilizando
uma vassoura até preencher completamente as juntas. Após realizar novamente a compactação, com
pelo menos 4 passadas em diversas direções. A Fiscalização apreciará de forma visual as características
de acabamento das peças;
Os arremates deverão ser feitos com pedaços de blocos íntegros, serrados com disco de corte,
obedecendo ao mesmo alinhamento e padrão do restante do pavimento;
A selagem das juntas será executado com pó de brita, após a compactação inicial do pavimento e
substituição dos blocos danificados, mediante varrição do material sobre a superfície para que o mesmo
penetre nas juntas. A varrição deverá ser alternada com a compactação final do pavimento;
o material de rejuntamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto à presença de
torrões de argila, materiais friáveis e impurezas orgânicas;
Para facilitar o preenchimento da juntas, a sua distribuição granulométrica deve atender ao descrito na
tabela abaixo:
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Abertura da peneira (ABNT NBR NM ISO 3310-1)

Porcentagem retida, em massa (%)

4,75 mm

0

2,36 mm

0 a 25

1,18 mm

5 a 50

600 μm

15 a 70

300 μm

50 a 95

150 μm

85 a 100

75 μm

90

a 100

o) A superfície do pavimento intertravado deve resultar nivelada, não devendo apresentar desnível maior
do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3 m de comprimento apoiada sobre a superfície.
RESUMO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTO - PISO INTERTRAVADO

5.

EQUIPE DE TRABALHO

5.1 A CONTRATADA proporcionará acompanhamento adequado da obra através de equipe de trabalho
habilitada e com experiência para executar os serviços contratados.
5.2 A condução geral da obra ficará a cargo de um engenheiro.
5.3 Deverá ser apresentado ao DAE a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos Responsáveis Técnicos
pela obra em um prazo máximo de 3 (três) dias úteis, após a Ordem de Serviço.
5.4 A CONTRATADA deverá manter um Encarregado no local do Objeto, durante todas as horas de trabalho.
5.5 O responsável técnico, auxiliado pelo Encarregado, deve exigir e orientar a execução de todos os serviços, de
forma intensa, rigorosa e eficaz, a fim de atender plenamente o contrato e o projeto.
5.6 O Responsável técnico e o Encarregado devem estar sempre em condições de atender à Fiscalização e
prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a DAE reputar necessário e útil e que se refira, direta ou
indiretamente, à obra e suas implicações.
5.7 O tamanho da equipe e do número de frentes de trabalho deverá ser compatível com o prazo estabelecido
para a obra.
5.8 Todos os funcionários da CONTRATADA deverão obrigatoriamente portar crachá identificador, com o
nome e função, durante a execução dos trabalhos do Objeto contratado.
5.9 A equipe de Trabalho da CONTRATADA deve ser constituída por elementos competentes, hábeis e
disciplinados, qualquer que seja a sua função. A CONTRATADA é obrigada a afastar sumária e imediatamente
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do serviço e do canteiro da obra todo e qualquer elemento julgado pela Fiscalização como incompetente, inábil,
de conduta inconveniente ou com características tais que possam prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita
execução dos serviços, a ordem do canteiro; ou que perturbe ou dificulte a ação dos fiscais; ou não acate, por ato
ou omissão, as suas determinações verbais ou escritas; ou insista em orientação diferente da estabelecida pela
Fiscalização.
6.

INSTALAÇÕES DAS OBRAS

6.1 A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeitas condições de
conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no contrato.
6.2 O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas as atividades necessárias.
6.3 A CONTRATADA deverá executar os serviços de desmatamento, limpeza, terraplanagem, ou outro qualquer
necessário para a instalação do escritório dentro da área reservada para canteiro de obras. O mesmo deverá ser
projetado e executado levando-se em consideração as proporções e características da obra. Devem ser previstos
locais próprios para o depósito de todo material pertinente a obra, bem como instalações sanitárias compatíveis
com o número de operários.
6.4 As condições de suprimento de energia elétrica e de abastecimento de água devem ser garantidas pela
CONTRATADA.
6.5 A CONTRATADA deverá providenciar a execução de um painel, com uma placa da obra, conforme modelo
apresentado pelo DAE.
6.6 O painel com a placa de obra deverá ser instalado em local a ser determinado pela Fiscalização.
6.7 No canteiro de obras, só poderão ser colocadas outras placas eventuais subcontratados e de firmas
fornecedoras, após prévio consentimento do DAE.
6.8 As placas deverão estar instaladas em até 5 (cinco) dias após ser dada a Ordem de Serviço da respectiva obra.
7.

SEGURANÇA, SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO

7.1 A CONTRATADA deve observar a legislação brasileira sobre segurança e higiene do trabalho.
7.2 É obrigação da CONTRATADA o cumprimento das exigências da Lei nº 6514/77, regulamentada pela
Portaria nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, NR-6 EPI – Equipamentos de Proteção Individual, NR-7 PCMSO – Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional, NR-9 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR-10 Instalações e Serviços
em Eletricidade e NR-18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus
itens, subitens e anexos.
7.3 A CONTRATADA é obrigada a manter os trabalhadores uniformizados, de maneira a se identificar
facilmente o nome da empresa contratada.
7.4 Os empregados devem dispor de todos os dispositivos de uso pessoais destinados à sua proteção física,
devendo ser cumprido o disposto na Norma Regulamentadora NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual, da
Portaria nº 3214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e demais condições preestabelecidas.
7.5 É obrigação da CONTRATADA, além do cumprimento da legislação específica, fornecer, incentivar e
obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para todos os empregados da Empresa quando
em serviço.
7.6 As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas,
danificadas ou improvisadas. Os trabalhadores devem ser instruídos e treinados para utilização segura e
adequada das ferramentas. As ferramentas manuais não devem ser abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superfícies de trabalho, devendo ser guardadas em locais apropriados.
7.7 A CONTRATADA, antes de iniciar uma etapa da obra que interfira no Sistema Viário ou passeio público,
deverá sinalizá-la adequadamente, atendendo às determinações do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela
Lei n° 9503 de 23 de setembro de 1997.
7.8 Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a CONTRATADA continuará responsável pela
manutenção de todo o material existente no local e pela segurança do canteiro de obra contra acidentes, tanto
com veículos como com pessoas.
8.

INSPEÇÃO, CONTROLE E ACEITAÇÃO DE MATERIAIS

8.1 Todos os materiais a serem fornecidos para as obras deverão ser inspecionados conforme determinam as
normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a expensas da CONTRATADA.
8.2 Os lotes de materiais deverão ser entregues no canteiro de obras com as respectivas Notas Fiscais fornecidas
pelo fabricante, acompanhado dos Laudos de Inspeção, realizados por empresas credenciadas pelo DAE,
conforme relação disponível em http://www.daebauru.sp.gov.br/2021/licitacao.php?item=EC1.
8.3 Os materiais somente poderão ser utilizados na obra, após a comprovação da referida inspeção, conferência e
autorização da Fiscalização.
8.4 Eventuais reprovações dos materiais não são justificativas para atrasos na obra.
8.5 O DAE, a seu critério, quando julgar necessário a realização de testes do material entregue, para comprovar a
sua qualidade, poderá, às suas expensas, realizar a inspeção do material, conforme as normas da ABNT ou outro
que julgar conveniente.
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8.6 Os materiais empregados nas obras devem ser estocados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas e a
circulação do material.
9.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1 A obra será rigorosamente acompanhada e fiscalizada pelo DAE, através da Fiscalização, de modo a serem
satisfeitas as condições exigidas no projeto.
9.2 Cabe à Fiscalização acompanhar a execução dos serviços e a aplicação dos materiais e equipamentos
conforme descrito nas especificações técnicas.
9.3 A CONTRATADA deve colocar à disposição do DAE todos os meios necessários a permitir a rápida e
eficiente medição da obra, inspeção das instalações, dos materiais, dos equipamentos e dos serviços executados.
9.4 A existência e a atuação da Fiscalização do DAE não isentam a responsabilidade única, integral e exclusiva
da CONTRATADA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, especificações, Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.
10. MEDIÇÃO
10.1 Mensalmente, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a medição dos
quantitativos efetivamente executados no período.
10.2 Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços executados no
período para análise da Fiscalização.
10.3 Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente executados de acordo
com o projeto.
10.4 Antes do fechamento da medição, o DAE terá até 5 dias úteis para analisar a medição apresentada. Em caso
de erro na medição, o DAE informará a CONTRATADA, dentro do período de análise, para que a mesma
efetue as devidas correções e apresente a nova medição corrigida.
10.5 O devido fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre a CONTRATADA e a Fiscalização do
DAE.
10.6 Após o fechamento e aprovação da medição, o DAE autorizará a CONTRATADA a emitir Nota Fiscal
relativa ao pagamento dos serviços executados naquele período.
10.7 A Nota Fiscal deverá ser protocolada pela CONTRATADA junto ao DAE e deverá acompanhar a medição
e relatório fotográfico dos serviços executados no período.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 Os pagamentos serão efetuados de acordo com as medições mensais e de acordo com serviços concluídos.
11.2 A primeira medição se dará, conforme indicação em ordem de serviço e reportando-se aos serviços
efetivamente executados e assim sucessivamente, mensalmente.
11.3 A última medição se dará ao final do prazo contratual, desde que se tenham realizados todos os serviços
especificados nos projetos.
12. PRAZO DE ENTREGA
A obra está programada em uma única etapa, incluindo execução das obras civis para implantação do
reservatório metálico, montagem do reservatório, interligações e execução rede de descarga, incluindo a
recomposição do pavimento asfáltico. O prazo total para a execução do contrato, contando a partir da emissão da
ordem de serviços, é de 180 dias.
A CONTRATADA deverá submeter a aprovação da fiscalização, cronograma adequado do total dos serviços a
serem executados, levando em consideração o período de entrega dos reservatórios e demais materiais de
período considerável de fabricação e ou entrega, de modo a evitar conflitos e atrasos de atividades.
13. GARANTIA
A CONTRATADA deverá ser a única responsável e garantidora da qualidade dos serviços executados.
A garantia do reservatório deve ser pelo prazo de 60 (sessenta) meses a partir da data de início da operação.
Entende-se por início de operação quando todos os vazamentos e não conformidades inerentes ao reservatório,
que impeçam o funcionamento regular forem sanadas.
14. CONDIÇÕES GERAIS
14.1 A CONTRATADA deverá iniciar os serviços com todos os recursos necessários (pessoal, material,
equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) para garantir a boa execução dos serviços e sua continuidade
até a sua conclusão, dentro dos melhores padrões de qualidade e prazo, sem interrupção.
14.2 Ficam reservados ao DAE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou
omisso não previsto no Contrato, bem como no que se relaciona, direta ou indiretamente com os serviços a
serem executados.
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14.3 A CONTRATADA terá integral responsabilidade no levantamento dos materiais necessários para os
serviços em escopo.
14.4 A CONTRATADA ficará responsável pela carga, transporte, descarga, guarda e conservação dos materiais
e equipamentos, durante o período da execução da obra, e na eventualidade de danos ou perda de parte ou
totalidade do material, fica a CONTRATADA obrigada a repô-lo, às suas expensas.
14.5 A CONTRATADA deverá apresentar em até 5 dias úteis da assinatura do contrato, cronograma detalhado
das etapas de fabricação, montagem, transporte e entrega com a definição de marcos para acompanhamento do
processo.
14.6 A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento de sua equipe, desconhecimento, incompreensão, dúvidas, ou esquecimentos das cláusulas e condições
deste Termo, das especificações e do contrato, bem como de quaisquer outros documentos pertinentes ao serviço,
tais como Normas, Leis, Regulamentações, etc.
14.7 Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato, e sem contestação, as ordens do DAE, referentes às
informações constantes das Especificações, Contratos e demais documentos.
14.8 A CONTRATADA deverá permanentemente disponibilizar ao DAE os recursos necessários e aptos a
permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações dos serviços, dos materiais e
dos equipamentos, independentemente do andamento e fase dos serviços.
14.9 A atuação do DAE na fiscalização da execução do Contrato em nada isenta a CONTRATADA da
responsabilidade única, integral e exclusiva, no que se refere aos fornecimentos, aos serviços executados e suas
implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, Código Civil, e demais Leis e/ou
Regulamentos e Normas vigentes.
14.10 O DAE poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA
providências suplementares ou especiais de trabalho não previstas nestas Especificações, mas necessárias à
segurança e bom andamento dos serviços.
14.11 A condução geral dos serviços deverá ficar a cargo de um preposto da CONTRATADA, com qualificação
em Engenharia. Em especial nas montagens dos reservatórios, estas deverão ser supervisionadas em período
integral por supervisores qualificados e habilitados pelo fabricante do reservatório, devendo este apresentar antes
do início da montagem, comprovação de que está habilitado pelo fabricante para a execução dos serviços. Os
custos devem ser previstos e assumidos pela CONTRATADA.
14.12 Todas as decisões tomadas pelo DAE deverão ser formalizadas por escrito para que o(s) encarregado(s) da
CONTRATADA as executem. Todo e qualquer ato ou decisão praticado pelo(s) encarregado(s) ou mesmo
omissão de responsabilidade, serão considerados como tendo sido atos da CONTRATADA.
14.13 O(s) encarregado(s) da CONTRATADA deverá(ão) estar sempre em condições de atender o DAE e
prestar todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, sua programação, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o que for necessário no que se refere direta ou indiretamente aos
serviços e suas implicações.
14.14 O DAE tem plena autoridade para suspender ou recusar, os serviços, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só
poderão ser reiniciados por ordem do DAE.
14.15 A CONTRATADA não poderá implementar qualquer mudança que não seja autorizada pelo DAE, salvo
os de emergência devidamente justificada.
14.16 O início da execução de um determinado serviço só pode acontecer após a liberação formal do DAE, que
se dá com a assinatura e entrega da respectiva Ordem de Serviço.
14.17 A Execução das obras deverá obedecer fielmente ao que está definido nos desenhos, memoriais
descritivos, especificações técnicas e demais elementos do projeto, obedecendo sempre às normas técnicas e
legislação vigente.
14.18 No caso de haver dúvida na interpretação de qualquer documento, esta deverá ser comunicada ao DAE,
que tomará as providências necessárias e correções cabíveis.
14.19 A partir do início da execução dos serviços e pelo prazo e condições estipulados pelo contrato e pela lei, a
CONTRATADA é a única responsável pelos eventos decorrentes e relacionados aos serviços executados ou em
execução.
14.20 Serão de responsabilidade da CONTRATADA os eventuais danos causados a terceiros ou às instalações
públicas por razões decorrentes da execução do Objeto contratado.
14.21 Deverá ser elaborado um Diário de Obra, cujo modelo deverá ser aprovado pelo DAE. O mesmo deve ser
preenchido em 3 (três) vias, sendo uma para Fiscalização, uma para a CONTRATADA e uma para permanência
em obra, e assinado desde o início pelos responsáveis da Fiscalização e da CONTRATADA.
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03 - Cronograma Físico-Financeiro:
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04 - Planilha Orçamentária:
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05 - Cálculo de BDI:

EDITAL CP Nº 007/2022 - PROCESSO Nº 5551/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 - CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO APOIADO VILA DUTRA - Pág. 61 de 118

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
06 - Composições Auxiliares:
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07 - Projeto Básico nº 7025:
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08 - Projeto Básico da Fundação - Reservatório UR24 687M3:
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09 - Placa da Obra:
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10 - Modelo para Pintura do Logo DAE:
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11 - Relatório de Sondagem:
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ANEXO II
Minuta do Contrato e Termo de Ciência e
Notificação TCE/SP
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Contrato nº ...../2022
Processo Administrativo nº 5551/2019 - DAE
Concorrência Pública nº 007/2022 - DAE
Contratação de ..... (..........) .......... que entre si fazem o
Departamento de Água e Esgoto de Bauru e a Empresa
_______________ (Em recuperação Judicial/Extrajudicial,
quando for o caso)
Aos _____ dias do mês de __________ do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se, de um lado o
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, entidade autárquica da Prefeitura Municipal, com sede na Rua
Padre João, nº 11-25 - Vila Santa Tereza – Bauru/SP - CEP: 17.012-020, inscrito no CNPJ sob nº
46.139.952/0001-91, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Administrativo, Sr. Antônio Marcos
Saraiva, (qualificação: estado civil, naturalidade, CPF, RG) e de outro lado a empresa __________, (Em
recuperação Judicial/Extrajudicial, quando for o caso) com sede na cidade de __________, na Rua
__________ nº _____, inscrita no CNPJ sob nº __________, com inscrição estadual nº __________, neste ato
representada legalmente pelo seu __________, senhor __________, (qualificação: estado civil, naturalidade,
CPF, RG), partes doravante designadas simples e respectivamente como DAE e CONTRATADA, que, de
comum acordo, observadas as disposições legais contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com
suas ulteriores alterações, resolvem firmar o presente Instrumento para contratação de ..............................,
conforme previsto na Cláusula Primeira e seguintes:

Cláusula Primeira: Do Objeto
1.1

O objeto do presente Contrato é …................................................

1.2

Da Garantia Contratual:

1.2.1

Precedendo a assinatura do Contrato, a CONTRATADA ofertou garantia contratual no valor de
.............. (.............), na modalidade de ..............

1.2.1.1

A garantia ofertada pela CONTRATADA será devolvida no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da conclusão da prestação dos serviços.

1.2.1.2

A garantia poderá ser substituída nos termos do art. 65, II, “a”, da Lei nº 8666/93.

1.3

Das Exigências Técnicas:

1.3.1

A CONTRATADA deverá executar a obra em conformidade com as especificações contidas no
Anexo I do Edital, responsabilizando-se integralmente pela qualidade da mesma, abrangendo todos os
seus detalhes construtivos constantes do Projeto;

1.3.2

O DAE recusará a obra, se não estiver de acordo com as especificações contidas no Anexo I do
Edital, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de eventuais adequações e, se
necessário, o refazimento dos serviços;

1.3.3

A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, incidentes e
apurados na hipótese da incidência do previsto no item 1.3.2 deste Contrato;

1.3.4

A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto contratado;

1.3.5

A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições profissionais, devendo
a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs – Anotação de Responsabilidade Técnica (ou
equivalente), junto a entidade profissional competente, dos Responsáveis Técnicos.

1.4

Da Vigência do Contrato:

1.4.1

O Contrato terá vigência de 09 (nove) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei
Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
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1.5

Do Prazo de Garantia:

1.5.1

A CONTRATADA obriga-se a dar pela obra, prazo mínimo de 60 (sessenta) meses, contados a
partir da data do recebimento definitivo da mesma pelo DAE.

Cláusula Segunda: Dos Preços, Das Medições, Da Condição e Forma de Pagamento e Atualização
Monetária
2.1

Mensalmente, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a medição dos
quantitativos efetivamente executados no período:

2.1.1

Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços executados
no período para análise da Fiscalização. O relatório deve ser endereçado à Divisão de Produção e
Reservação do DAE e protocolado junto à Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do DAE, sito
na Rua Padre João nº 11-25 - Vila Santa Tereza - Bauru/SP, CEP 17.012-020:
a) A 1.ª medição deverá ser apresentada após, no mínimo, 30 (trinta) dias do início da obra e abrangerá
a medição física dos serviços executados no período anterior.

2.1.2

Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente executados de
acordo com o projeto;

2.1.3

Antes do fechamento da medição, o DAE terá até 5 (cinco) dias úteis para analisar a medição
apresentada. Em caso de erro na medição, o DAE informará a CONTRATADA, dentro do período
de análise, para que a mesma efetue as devidas correções e apresente a nova medição corrigida;

2.1.4

O devido fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre a CONTRATADA e a
Fiscalização do DAE;

2.1.5

Após o fechamento e aprovação da medição, o DAE autorizará a CONTRATADA a emitir a
Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada para pagamento juntamente com a medição e
o relatório fotográfico dos serviços executados no período, endereçando-a à Divisão de Produção
e Reservação e protocolando-a junto à Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, situada na Rua
Padre João nº 11-25 - Vila Santa Tereza - Bauru/SP, CEP 17.012-020, sendo que posteriormente a
Divisão de Produção e Reservação irá remete-la a Divisão Financeira do DAE.

2.2

O DAE efetuará o pagamento da Nota Fiscal/Fatura após o protocolamento da mesma, e se em
conformidade, no prazo de 07 (sete) dias úteis.

2.3

Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensável que a
CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio das guias
GPS - Guia da Previdência Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, relativo aos empregados que executaram o serviço, bem
como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando couber:

2.3.1

As comprovações serão feitas através das cópias autenticadas das guias de recolhimento, devidamente
quitadas, que deverão ser encaminhadas ao Serviço de Contabilidade do DAE;

2.3.2

Em se tratando de INSS, a CONTRATADA deverá preencher as guias de recolhimento de
conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e Assistência Social, constando
o nome do DAE, o número do Contrato ao qual se vinculam e o(s) número(s) da(s) fatura(s)
correspondente(s);

2.3.3

As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de
execução e à mão de obra alocada para esse fim.

2.4

Por ocasião da apresentação ao DAE da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do
recolhimento do ISS correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à emissão da
nota fiscal/fatura;

2.5

Na eventualidade da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o prazo legal para
recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderão ser apresentadas cópias das guias de
recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentação devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
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2.6

Junto com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, referente a todos os empregados que
executaram o serviço no período abrangido pelo relatório apresentado, sob pena do DAE efetuar
a retenção do valor devido nos termos da legislação vigente, sobre o valor faturado:

2.6.1

Relação nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a fatura;

2.6.2

Comprovantes de pagamentos dos salários recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS, última
competência, referentes aos seus Empregados.

2.7

Havendo retenção, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 15 (quinze) dias o
recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que comprovem
tal pagamento ao DAE, para fins de devolução da quantia retida.

2.8

Se a CONTRATADA não apresentar os comprovantes referidos nos itens 2.3 e 2.6 no prazo fixado, o
DAE poderá a qualquer instante e a seu critério exclusivo:

2.8.1

Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição cujos comprovantes não forem
apresentados;

2.8.2

Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

2.9

Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase
de habilitação, comprovando regularidade fiscal e trabalhista (item 7.1.2 do Edital), a
CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de rescisão
contratual.

2.10

Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da
CONTRATADA, nos termos do previsto no item 2.9.

2.11

Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por parte do DAE,
o valor da parcela poderá ser atualizado “pro rata die” de acordo com o IPCA (Índice de Preço ao
Consumidor Amplo) do IBGE.

2.12

Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços, nos termos da Lei Federal nº
8.880/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o Artigo
65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

2.13

O DAE poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer(quaisquer) parcela(s), no caso de inadimplência
da CONTRATADA para com o DAE na execução deste Contrato:

2.13.1

A suspensão do(s) pagamento(s) permanecerá até a devida regularização por parte da
CONTRATADA.

2.14

No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração,
relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for
pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o
plano de recuperação judicial.

2.15

No caso da CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do
plano de recuperação extrajudicial.

2.16

A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 2.14 e 2.15 assegura ao DAE, o
direito de rescindir o Contrato.

2.17

Transcorridos 12 (doze) meses do início do Contrato ou do último reajuste, os preços poderão ser
reajustados de acordo com a variação do IPCA ou, na hipótese de sua extinção, outro equivalente
adotado pelo Governo Federal, tomando-se por mês base para cálculo a apresentação da proposta,
desde que não contrarie as normas estabelecidas pelos órgãos ou entidades nacionais responsáveis
pela autorização e fiscalização das empresas prestadoras dos serviços, mediante a aplicação da
seguinte fórmula paramétrica:
R = Pi x [(IPCA/IPCAi)-1]
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Onde:
R = Parcela de Reajuste;
Pi = Preço inicial do Contrato ou preço do Contrato no mês de aplicação do último reajuste;
IPCA/IPCAi = Variação do IPCA – Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ocorrida entre o mês de
apresentação da proposta, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.
Cláusula Terceira: Do Prazo de Execução, Do Recebimento Provisório e Definitivo
3.1

O prazo de execução da obra deverá ser de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, após a
expedição da Ordem para início dos Serviços efetuada pela Divisão de Produção e Reservação do
DAE.

3.2

O objeto estará sujeito à conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta
da CONTRATADA e o presente Contrato podendo, o DAE, em seu exclusivo entendimento,
determinar a realização de análises aptas a comprovar qualidade, resistência e obediência às normas
técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA:

3.2.1

Havendo a necessidade de adequação(ões) será concedido prazo de até 15 (quinze) dias após
comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado
assinado pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado pela fiscalização para as
correções da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s), implicará na aplicação
da multa especificada na Cláusula Sétima deste Contrato, salvo por motivos devidamente justificados
e aceitos pelo DAE.

3.3

Caso os serviços constantes do objeto não sejam aprovados na fiscalização, fica suspenso o curso do
prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) sanado(s) a(s)
irregularidade(s).

3.4

Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao DAE, por escrito e protocoladamente a
conclusão da mesma.

3.5

Em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação, o DAE emitirá laudo de realização da
fiscalização concluída, no qual fará constar as exigências necessárias às eventuais adequações,
correções e demais atos para a perfeita conclusão da obra nos termos do item 3.2, ou atestará a sua
qualidade e conformidade.

3.6

Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o DAE receberá provisoriamente.

3.7

A obra somente será recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados do seu
recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e integralmente responsável por
qualquer reparo, correção, adequação ou outros que se mostrarem necessários, às suas expensas,
mediante simples notificação do DAE, na qual assinalará prazo para realização dos serviços
apontados.

3.8

O recebimento definitivo se dará pelo simples decurso do prazo previsto neste Contrato, com exceção
dos eventos abaixo:

3.8.1

Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do DAE, no sentido de que a
CONTRATADA deva realizar o serviço de adequação, correção ou outro eventualmente apontado e
verificado. O prazo recomeça a correr tão logo o DAE ateste a realização do serviço conforme
apontado e exigido;

3.8.2

Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na
sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O prazo recomeça a correr tão
logo o DAE ateste a realização conforme do objeto contratado.

Cláusula Quarta: Dos Materiais, Equipamentos, Canteiro de Obras e Instalações
4.1

A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade com os
padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela
segurança, manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos, de acordo com o Anexo I do edital CP
007/2022.
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4.2

O DAE se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam dentro das normas e
dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a
CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias
forem e apontar a fiscalização do DAE.

4.3

Quanto à qualidade, a CONTRATADA se obriga a utilizar na obra materiais aprovados pela
fiscalização do DAE. Correrá por conta da CONTRATADA despesas relativas a laudos técnicos e
ensaios de materiais a serem empregados na obra, os quais serão realizados em local determinado pelo
DAE.

4.4

A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, incidentes e
apurados na hipótese do previsto no item 4.2 deste Contrato.

4.5

A CONTRATADA deverá executar os serviços de desmatamento, limpeza, terraplanagem, ou outro
qualquer necessário para a instalação do escritório dentro da área reservada para canteiro de obras. O
mesmo deverá ser projetado e executado levando-se em consideração as proporções e características
da obra. Devem ser previstos locais próprios para o depósito de todo material pertinente a obra, bem
como instalações sanitárias compatíveis com o número de operários.

4.6

As condições de suprimento de energia elétrica e de abastecimento de água devem ser garantidas pela
CONTRATADA.

4.7

Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer operação para mobilização e desmobilização
do canteiro de obras e, ao final, deverão ser recompostas todas as características originais, às suas
expensas, devendo comunicar expressamente a Divisão de Produção e Reservação, antes de
qualquer modificação necessária.

4.8

Será exigida a apresentação de Catálogos Técnicos de todos os equipamentos e materiais utilizados na
obra, juntamente com as certificações constantes no Anexo I do Edital CP 007/2022, para análise e
aprovação da fiscalização.

Cláusula Quinta: Da Fiscalização e Da Responsabilidade Civil
5.1

Após a assinatura deste Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de Serviço para início da
obra, a CONTRATADA será convocada para uma reunião com a Divisão de Produção e Reservação do
DAE para discussão e esclarecimentos quanto ao objeto e a fiscalização, bem como definições dos

moldes de desenvolvimento e acompanhamento:
5.1.1

A CONTRATADA deverá apresentar ao DAE as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s,
dos responsáveis técnicos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a Ordem de Serviço,
conforme item 1.3.5.

5.2

A fiscalização da execução da obra será realizada pela Divisão de Produção e Reservação do
DAE e/ou por profissional da área, designado pelo DAE, que manterá o acompanhamento de forma
permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização não exime a
CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela obra.

5.2.1

Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica operacional,
deverão participar da obra, objeto da licitação, devendo ainda a CONTRATADA manter um
Encarregado no local do objeto, durante todas as horas de trabalho, ficando ambos incumbidos da
prestação de todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelo DAE sobre o andamento dos
serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que o DAE reputar
necessário e útil e que se refira, direta ou indiretamente, à obra e suas implicações, admitindo-se a(s)
substituição(ões) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo DAE.

5.3

Deverá ser elaborado um Diário de Obra, cujo modelo deverá ser aprovado pelo DAE. O mesmo
deve ser preenchido em 03 (três) vias, sendo uma para a Fiscalização, uma para a CONTRATADA e
uma de permanência em obra, e assinado, desde o início, pelos responsáveis da Fiscalização e da
CONTRATADA.

5.4

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a Segurança e
Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos consequentes da
inobservância das Leis ou prática de ato considerado ilícito.
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5.5

O DAE se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais adotar, para a perfeita
execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade
fiscalizadora do DAE.

5.6

A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por todos e
quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao DAE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio
ambiente, em decorrência da execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer comportamento
de seus empregados em serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus
para o DAE, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.

5.7

O recebimento pelo DAE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA
da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e
demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na Lei.

5.8

A fiscalização do DAE poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer momento, quando restar
constatado risco grave e iminente aos servidores do DAE, da CONTRATADA, a terceiros e ao meio
ambiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente:

5.8.1

De qualquer forma, o prosseguimento dos trabalhos determinado pela fiscalização do DAE, não isenta
a CONTRATADA do estabelecido no item 5.6 deste Edital.

5.9

Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização do DAE
determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o local das obras
devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente.

5.10

A fiscalização dos serviços pelo DAE não exonera nem diminui a completa responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas Contratuais.

5.11

Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 6.514/77,
relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria nº 3214/78 e,
em especial às Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 EPI; NR-7 – Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 – Condições e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos, sendo os custos
decorrentes incluídos no preço proposto.

5.12

A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os seus
funcionários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a
legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e
documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a garantir
total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao redor.

5.13

A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de
suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles
observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como
tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

5.14

Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou indiretamente
responsabilizem o DAE em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos
pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, em nome da contratada e
suas respectivas liberações somente ocorrerão quando, judicialmente o DAE for excluído da lide pela
Justiça desta responsabilidade.

5.15

Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação judicial proposta
contra o DAE, em razão de atividades decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a
disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos órgãos públicos e do Poder
Judiciário recebidos pelo DAE, com poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em
Juízo ou fora dele.

5.16

A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado
pelo DAE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial,
comunicar imediatamente, por escrito, o DAE.
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Cláusula Sexta: Da Rescisão Contratual
6.1

A rescisão contratual, em favor do DAE, terá lugar de pleno direito, independentemente de prévia
ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 78 da
Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

6.2

A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após regular
notificação ao DAE, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de antecedência e desde que persistam os
fatos geradores de notificação, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:

6.2.1

A supressão, pelo DAE, de itens unitários que acarrete modificação do valor inicial do Contrato,
além do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações;

6.2.2

A suspensão da execução do Contrato por ordem escrita do Presidente do Conselho Administrativo
do DAE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra;

6.2.3

Por repetidas suspensões, através de ordens escritas emitidas pelo Presidente do Conselho
Administrativo do DAE, que totalizem o prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, não se
computando, para tanto, aquelas suspensões cujas causas determinantes hajam decorrido de casos de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.

6.3

A rescisão contratual poderá ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão de caso fortuito
ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato, hipóteses em que
as partes se comporão quanto à eventuais indenizações devidas reciprocamente, a qualquer título que
seja, sendo-lhes lícito isentarem-se mutuamente.

6.4

No caso da CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

6.5

No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento
do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das
demais cominações legais.

Cláusula Sétima: Das Penalidades
7.1

As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à CONTRATADA,
conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao DAE e das sanções previstas no
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

7.2

Sem prejuízo da utilização pelo DAE da faculdade prevista no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e
ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual físico-financeiro sujeitará,
cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas:
a)

Por dia de atraso verificado com relação a cada data-marco, até o prazo de adimplemento do
item em atraso:
M1 = (0,01 x (1/Pd) xVc) x n

b)

Por dia de atraso verificado com relação ao prazo final do Contrato:
M1 = (0,02 x (1/Pd) x Vc) x n

7.3

A inadimplência de quaisquer das obrigações previstas no Contrato, pela CONTRATADA, ou a má
qualidade dos trabalhos prestados, lhe sujeitará a seguinte multa, aplicável a critério do DAE,
independentemente das sanções determinadas pela legislação pertinente:
M3 = (0,01 x Vc)

7.4

A inadimplência contratual, parcial ou total, relativa a não observância da legislação ambiental e de
recursos hídricos vigente à época da elaboração que impacte os documentos de instalação (no
caso de projeto executivo) e de outorga do uso de recursos hídricos, sujeitará a CONTRATADA à
seguinte multa, independentemente das sanções determinadas pela legislação pertinente, sem prejuízo
das cominações legais:
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M4 = (0,04 x Vc)
7.5

Em caso de rescisão, por quaisquer hipóteses prevista no Art. 78 e seguintes da Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores modificações, sujeitar-se-á a CONTRATADA, à seguinte multa,
independentemente das sanções determinadas pela legislação pertinente:
M5 = (0,10 x Vc)

7.6

Nas expressões constantes das alíneas a e b do item 7.2 e dos itens 7.3 a 7.5 define-se como:
M1, M2, M3, M4 e M5 = valores das multas em moeda corrente nacional. No caso de incidência de
mais de um item, as multas serão cumulativas.
Pd = prazo contratual em meses/fração de mês, contados da data fixada na Autorização de Serviços.
Vc = valor atualizado do Contrato no mês de aplicação da multa.
n = número de dias corridos, de atraso.

7.7

Para os casos de rescisão contratual, deverão ser observados os seguintes comandos:
a) no caso de rescisão contratual por inadimplência parcial, o somatório das multas moratórias (M1 e
M2) e compensatórias (M3 e M4) está limitado a 100% (cem por cento) do valor remanescente
atualizado do Contrato e referente à parte dos serviços não concluídos pela CONTRATADA;
b) no caso de rescisão contratual por inadimplência total, o somatório das multas moratórias (M1 e
M2) e compensatórias (M3, M4 e M5) está limitado a 100% (cem por cento) do valor atualizado do
Contrato (Vc).

7.8

Em não havendo rescisão contratual, deverão ser observados os seguintes comandos:
a) a somatória das multas moratórias (M1 e M2) não poderá ultrapassar 10% (dez por cento) do valor
atualizado do Contrato (Vc);
b) a somatória das multas compensatórias (M3 e M4) está limitado a 10% do valor atualizado do
Contrato (Vc);

7.9

Os valores apurados das sanções, serão descontados dos pagamentos devidos e/ou da garantia
contratual ou pagos em dinheiro e, quando for o caso, cobrados judicialmente.

7.10

Pela inexecução total e parcial do Contrato ou violação das normas e procedimentos internos do
DAE citados neste Edital e no instrumento de Contrato e legislação vigente, a CONTRATADA
sujeitar-se-á às seguintes sanções:
a)

advertência;

b)

multa, na forma prevista nos itens 7.2 a 7.5 anteriores;

c)
suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d)
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria
Administração Pública.
7.11

As sanções previstas no item 7.10, alíneas a, c e d poderão incidir juntamente com a do item 7.10
alínea b.

7.12

As sanções previstas no item 7.10 alíneas c e d poderão também ser aplicadas quando:
a)

tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b)

tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
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c)

C O M PRAS
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FLS.: __________

demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de
atos ilícitos praticados.

7.13

A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos
termos da legislação vigente:

7.13.1

Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado referente a
sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do DAE, ser compensado com valores de
pagamento devido ao fornecedor.

7.14

As irregularidades verificadas e apuradas na execução do Contrato ficarão sujeitas, de forma
subsidiária, às condições previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e pela Resolução nº 01
de 24 de fevereiro de 2022, disponível no sítio eletrônico do DAE em
http://www.daebauru.sp.gov.br/2021/empresa/download/Resolucao_01-2022.pdf.

Cláusula Oitava: Da Subcontratação
8.1

Mediante prévia e expressa autorização do DAE, a CONTRATADA poderá subcontratar parte do
objeto licitado, com exceção do item 4.1 da planilha orçamentária.

8.1.1

Não será permitida a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
licitado, ou seja, o conjunto de itens para os quais houver sido exigida na habilitação, como requisito
de qualificação técnica, a comprovação de capacidade técnico-profissional ou de capacidade técnicooperacional.

8.1.2

A autorização dada pelo DAE é condição para a subcontratação regular, mas não implica em partilha
nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

8.1.3

Cabe à CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do Contrato, bem como pela
padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando
as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante o DAE pelo
cumprimento das obrigações que forem objeto de subcontratação.

8.1.4

Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas.

8.2

A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

8.2.1

Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratação, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas;

8.2.2

Autorização prévia, por escrito, do DAE para a subcontratação;

8.2.3

Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista
exigidos na habilitação do certame licitatório;

8.2.4

Análise e aprovação por escrito, pelo DAE, da documentação apresentada pela subcontratada. A
subcontratada que não demonstrar a regularidade da documentação exigida no item 8.2.3 poderá ser
substituída pela CONTRATADA, mantido o mesmo objeto, no prazo que lhe for assinalado pelo
DAE.

8.2.5

Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a
CONTRATADA e a subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo.

8.3

Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente autorizadas pelo DAE. A
subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no item 8.2 deste Edital, aplicável
inclusive nas hipóteses de substituição da subcontratada, constituirá motivo para a rescisão unilateral
do Contrato.

Cláusula Nona: Das Disposições Finais
9.1

As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela Dotação Orçamentária nº ..............,
Nota de Empenho nº ...............:
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9.1.1

Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas nos respectivos Orçamentos, ficando o DAE obrigada a apresentar, no início de cada
exercício, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.

9.2

Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem literalmente, a Concorrência
Pública nº 007/2022 - DAE e a Proposta da CONTRATADA, com todos os seus anexos.

9.3

Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste Contrato, sobre
as previsões inseridas no Edital do DAE ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como
resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.

9.4

Os casos omissos neste Contrato serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às
Licitações e Contratos, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

9.5

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

9.6

Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro da Comarca de
Bauru como o competente para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Contrato, do
Edital ou da Proposta da CONTRATADA.

9.7

É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA
cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua
transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada
e sejam mantidas as condições de habilitação.

9.8

O DAE designa como ÓRGÃO GESTOR, a Divisão de Produção e Reservação, que terá a
incumbência de efetivar todos os atos de gestão atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras
adequações para o seu fiel cumprimento:

9.8.1

O DAE designa, ainda, como Gestores do Contrato, o Sr. Lucas Henrique Tubone, matrícula
103.319, e seu substituto, o Sr. Heber Soares Vieira, matrícula 102.653;

9.8.2

O DAE designa, ainda, como Fiscais da Obra, o Sr. Lucas Henrique Tubone, matrícula 103.319, e
sua substituta, a Sra. Karina Gonçalves Vieira, matrícula 103.310.

9.9

O Gestor do Contrato por parte do DAE exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e no Decreto Municipal nº 13.832, de 06/07/2018.

9.10

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou
supressões do objeto, nos termos do art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o presente Contrato que vai
lavrado em 03 (três) vias de igual teor e validade, na presença das testemunhas abaixo qualificadas e assinadas.
Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
Empresa:
Testemunhas:

1)________________________________

2)___________________________________

RG: nº ................................................

RG: nº ....................................................
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PROC.: 5551/2019
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
CONTRATANTE: ___________________________________________________________________________
CONTRATADA: ____________________________________________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM): _______________________________________________________________
OBJETO:__________________________________________________________________________________
ADVOGADO(S) / Nº OAB: (*) _______________________________________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual,
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em
consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº
01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
e)
é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: ___________________________________________________________________________
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
RESPONSÁVEL QUE ASSINA O AJUSTE PELO CONTRATANTE:
Nome: _______________________________________ Cargo: _______________________________________
CPF: ________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELA CONTRATADA:
Nome: _______________________________________ Cargo: _______________________________________
CPF: ________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:
Nome: _______________________________________ Cargo: _______________________________________
CPF: ________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________________________
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: _______________________________________ Cargo: _______________________________________
CPF: ________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________________________
Nome: _______________________________________ Cargo: _______________________________________
CPF: ________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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ANEXO III

Modelo de Carta de Apresentação para a
Visita Técnica
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Preencher em papel timbrado da empresa

À Divisão de Produção e Reservação do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Referente: Processo Administrativo nº 5551/2019 – DAE
Concorrência Pública nº 007/2022 – DAE

Prezados Senhores:

A Empresa ...................., situada na Rua ...................., nº .........., na cidade de ...................., credencia o(a)
senhor(a) ...................., portador(a) da carteira de identidade RG nº ...................., para nos representar na visita
técnica para elaboração de proposta para execução do objeto do Edital epigrafado.

Da empresa:
Nome empresarial:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Telefone:
Fax:

Atenciosamente,

______________________________
local e data
carimbo da empresa
Nome, CPF e assinatura do responsável legal
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ANEXO IV

Modelo de Atestado para Visita Técnica
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FLS.: __________

Processo Administrativo nº 5551/2019 – DAE
Concorrência Pública nº 007/2022 – DAE

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ...................., neste ato representada pelo Sr.(a) ....................,
RG. nº ..............., CPF nº ..............., compareceu ao DAE, sito na Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza,
Bauru/SP, CEP: 17.012-020, para efetuar visita técnica para elaboração de proposta para execução do objeto do
Edital epigrafado.

Bauru, .......... de .................... de 2022.
Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE

(assinatura e carimbo do funcionário responsável pelo acompanhamento da Visita)
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ANEXO V

Modelo de Carta de Apresentação para
Licitação e Outras Declarações
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Preencher em papel timbrado da empresa

À Comissão de Processamento e Julgamento de Licitações do Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Referente: Processo Administrativo nº 5551/2019 – DAE
Concorrência Pública nº 007/2022 – DAE

Prezados Senhores:
Na qualidade de responsável legal por nossa empresa, credenciamos o senhor ...............,
portador da carteira de identidade RG nº ............... e do CPF nº..............., para nos representar na licitação em
referência, conferindo-lhe poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
Dados para a elaboração do eventual Contrato:
Da empresa:
Nome Empresarial:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Telefone:
E-Mail:
Fax:
Observação: As licitantes deverão atentar para os poderes conferidos aos Representantes Legais no
estatuto ou contrato social.
Dados do responsável legal para assinatura de Contrato:
Nome:
Nacionalidade:
Profissão:
Residência e domicílio:
Cidade:
C.P.F.:
E-mail Institucional:
E-mail Pessoal:

Cargo:
Estado civil:

Estado:
R.G.:

Atenciosamente,

________________________________________
local e data
carimbo da empresa
Nome, CPF e assinatura do responsável legal
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(Modelo)

(preencher preferencialmente em papel timbrado ou em papel comum com o carimbo do CNPJ)

Eu, (nome completo), portador da Carteira de Identidade nº .................... e do CPF nº ....................,
representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº ...................., DECLARO, sob as
penas da Lei, que a (nome da pessoa jurídica) cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação
previstos no Edital do Concorrência Pública nº 007/2022, realizado pelo Departamento de Água e Esgoto de
Bauru:
a) Inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame nos termos do artigo 32 da Lei
Federal nº 8.666/93 e artigo 10 da Lei Federal n° 9.605/98.
b) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto
no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
c) Não se encontra apenada pela Administração Pública com suspensão do direito de licitar e contratar,
ou declarada inidônea para licitar ou contratar, nos termos dos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93.
d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura
do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for
pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o LICITANTE está cumprindo o plano de
recuperação judicial.
e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da
assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano
de recuperação extrajudicial.

Local, .......... de ............... de 2022.

.................................................
Assinatura do representante legal
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DECLARAÇÃO – DIREITO DE PREFERÊNCIA E/OU BENEFÍCIO DA HABILITAÇÃO COM
IRREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
(Modelo)

(preencher preferencialmente em papel timbrado ou em papel comum com o carimbo do CNPJ)

Eu, (nome completo), portador da Carteira de Identidade nº .......... e do CPF nº .........., representante
legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº .........., DECLARO, sob as penas da Lei:

a) Não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.

Local, .......... de .......... de 2022.

............................................................
Assinatura do representante legal
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração Individual de Indicação de Responsável Técnico
(Modelo)

Processo Administrativo nº 5551/2019 – DAE
Concorrência Pública nº 007/2022 – DAE

Eu, .................... (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº …................... e CPF nº
.................... representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº ....................,
DECLARO, sob as penas da Lei, que ................... (nome do(a) profissional) ...................., portador(a) da
Carteira e Registro no CREA nº ..................., será o(a) Responsável Técnico(a), pela execução dos trabalhos
relativos ao objeto da Licitação em referência.

________________________________________
Nome da Pessoa Jurídica
Responsável, Cargo e Assinatura

Cidade, .......... de .............. de 2022.
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

C O M PRAS
PROC.: 5551/2019
FLS.: __________

Declaração Individual de Responsabilidade Técnica
(Modelo)
Processo Administrativo nº 5551/2019 – DAE
Concorrência Pública nº 007/2022 – DAE

Eu, .................... (nome completo do(a) profissional) ...................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº …................... e CPF nº ...................., portador(a) da Carteira e Registro no CREA nº ...................,
DECLARO, sob as penas da Lei, que estou ciente e de acordo com minha indicação pela empresa ...................
(nome da pessoa jurídica) ..................., como Responsável Técnico(a), pela execução dos trabalhos relativos ao
objeto da Licitação em referência.

________________________________________
Nome do(a) Profissional Responsável Técnico(a) e Assinatura

________________________________________
Nome da Pessoa Jurídica
Responsável, Cargo e Assinatura

Cidade, .......... de .............. de 2022.
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Relação de Aparelhamentos, Equipamentos e Instrumentos Disponíveis para a Obra
(Modelo)
Processo Administrativo nº 5551/2019 – DAE
Concorrência Pública nº 007/2022 – DAE

Eu, ................... (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº …................... e
CPF nº ...................., representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº ...................,
DECLARO, sob as penas da Lei, que a (nome da pessoa jurídica) cumprirá as exigências previstas no Edital do
certame epigrafado, conforme Cláusula Décima Segunda, disponibilizando para a presente obra os seguintes
equipamentos e instrumentos:

________________________________________
Nome da Pessoa Jurídica Responsável, Cargo e Assinatura

Cidade, .......... de ............... de 2022.
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

C O M PRAS
PROC.: 5551/2019
FLS.: __________

ANEXO VI

Formulário Modelo de Proposta
de Preços
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Nome da participante:
Endereço:
Cidade:
Telefone:
E-Mail:
CNPJ:
Banco:
Agência:

Estado:
Fax:
Inscrição Estadual:
Conta Corrente:
Cidade:

Conforme estipulado no Edital de Concorrência Pública nº 007/2022 – DAE, propomos:
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de um reservatório apoiado de aço
parafusado vitrificado ou aço com fabricação pelo sistema de dobra dupla em chapa galvanizada com
revestimento interno em aço inoxidável, com capacidade de armazenamento de 687 m³, sito na Avenida
São Paulo, q. 05, Vila Dutra, Bauru-SP, incluindo as redes de interligação correspondentes e urbanização
da área, com o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários
para sua completa execução, conforme especificações no Anexo I do Edital.
Valor total: R$ .............................. (.............................................).
Demais condições:
Prazo de Validade da Proposta: .......... (...................) dias contados da data de abertura do Envelope nº 02 –
Proposta Comercial (Prazo Mínimo de 90 (noventa) dias).
Prazo de Execução da Obra: .......... (...................) dias após a emissão da Ordem de Serviço efetuada pela
Divisão de Produção e Reservação do DAE, que será realizada após assinatura do Contrato. (Prazo Máximo
de 180 (cento e oitenta) dias corridos).
Prazo de Garantia da Obra: .......... (...................) …......... (Mínimo de 60 (sessenta) meses, contados do
recebimento definitivo da mesma pelo DAE).
“DECLARO, sob as penas da Lei, que os produtos/serviços ofertados atendem a todas as especificações
exigidas no Anexo I do Edital de Concorrência Pública nº 007/2022.
“DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas
(BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização
de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais
encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas,
tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam
vir a gravá-los e lucro, sendo de nossa inteira responsabilidade, a quitação destes, que em momento algum e
sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos ao DAE, a responsabilidade
de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes”.
OBSERVAÇÃO: Juntamente com a proposta comercial deverá ser apresentada Planilha Orçamentária
com os preços unitários, quantitativos e preço total, nos moldes da contida no Anexo I do Edital CP
007/2022.

........................................................
Assinatura

Nome Completo: ................................................
RG: .................... CPF: ....................
Data: ........./........../2022.
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

C O M PRAS
PROC.: 5551/2019
FLS.: __________

Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Contrato:
Nome: _______________________________________ Cargo: _______________________________________
Data de nascimento:____/____/ _____ Nacionalidade: _________________ Telefone: ____________________
C.P.F.: _______________________________________ R.G.: ________________________________________
Estado civil: __________________________________ Profissão: ____________________________________
Residência: ___________________________________ Nº: ____________ Bairro: _____________________
Cidade: ________________________ Estado: _______________________ CEP: _______________________
E-mail institucional: _________________________________________________________________________
E-mail pessoal: _____________________________________________________________________________
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VII
Relação de Documentos, Modelo de
Requerimento de Inscrição no Registro
Cadastral
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

C O M PRAS
PROC.: 5551/2019
FLS.: __________

Instruções para Inscrição no Cadastro de Fornecedores do DAE Bauru/SP
1) Os interessados deverão solicitar a inscrição apresentando, por escrito, o “Requerimento de Inscrição no
Registro Cadastral” do DAE Bauru/SP, conforme Modelo, juntamente com a documentação. Nos casos de
atualização ou inclusão de novos documentos ou informações, a empresa deverá encaminhá-los informando a
que fim se destinam.
2) Todos os documentos de habilitação exigidos deverão ser originais ou apresentados por qualquer
processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente ou servidor integrante do Serviço de
Compras do DAE, mediante a apresentação do documento original, salvo os documentos emitidos por
meio eletrônico, cuja autenticidade poderá ser verificada na rede mundial de computadores (internet),
quando possível.
3) Todas as certidões ou documentos, expedidos sem prazo de validade, serão considerados válidos pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua expedição.
4) Os documentos deverão ser protocolados na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo do DAE no horário
das 08:00 às 16:30 horas: Constando no Envelope: Serviço de Compras do DAE, sito na Rua Padre João, nº 1125, Vila Santa Tereza, Bauru/SP, CEP 17012-020.
5) O Certificado de Registro Cadastral expedido pelo DAE Bauru/SP somente terá validade se todos os
documentos constantes do mesmo estiverem com seus prazos de vigência aptos na data de sua apresentação.
6) Para participação em Tomada de Preços realizada pelo DAE Bauru/SP, os interessados deverão estar
devidamente cadastrados até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.
7) O Registro Cadastral será processado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
Relação de documentos

Solicitamos apresentar a documentação na ordem que segue, a fim de agilizar os trabalhos de conferência
e análise.

I - Habilitação Jurídica:
1) Cédula de identidade, no caso de pessoa física.
2) Registro Comercial, no caso de empresa individual.
3) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

II - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
1) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), conforme o caso.
2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede, pertinente ao seu ramo de atividade.
3) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais
(inclusive as contribuições sociais) e à Divida Ativa da União.
4) Prova de Regularidade de Débito com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, relativa aos
tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
5) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente à tributos mobiliários, compatível com o
objeto contratual;
6) Certidão de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecida pela Caixa
Econômica Federal.
7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa.

III - Qualificação Econômico-Financeira:
1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa licitante, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de
03 (três) meses da data de apresentação da proposta, indicando a data da atualização obedecido ainda o seguinte:
1.1) Sociedade por Ações: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
acompanhados da Ata de Aprovação devidamente arquivada no registro competente e publicados no Diário
Oficial;
1.2) Os demais tipos de sociedades que não são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis deverão
apresentar:
1.2.1) Cópia legível e autenticada das páginas do Diário Geral (Livro Diário) onde foram transcritos o Balanço
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do exercício, com as assinaturas do representante da empresa e do
contador responsável e;
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
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1.2.2) Cópia autenticada dos termos do exercício, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de
Registro, de Abertura e Encerramento do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do exercício.
1.3) No caso da empresa constituída no exercício em curso, elaborar “Balanço Abertura”, contando carimbo e
assinatura do representante legal da empresa e do Contador, dispensada neste caso os Termos;
1.4) No caso de escrituração contábil digital do balanço (sistema sped), deverá ser apresentado o Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
acompanhado do(s) termo(s) de abertura e encerramento do exercício e respectivos Termo(s) de Autenticação do
livro digital do exercício.
2) Apresentação de apuração dos índices contábeis de LIQUIDEZ GERAL (LG) e LIQUIDEZ CORRENTE
(LC), utilizando as seguintes fórmulas:
LG =

LC =

Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

3) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física:
3.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva para recuperação judicial e extrajudicial,
deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de
recuperação judicial/extrajudicial em vigor, conforme Súmula n.º 50 do TCE/SP.
IV – Documentação Complementar:
1) Declaração expressa de inexistência de fato impeditivo de habilitação, sob pena de incidência das penalidades
legais (art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93) e pleno atendimento aos requisitos da habilitação (Modelo no Anexo
III).
2) Quando for o caso, apresentar comprovação de que a licitante encontra-se enquadrada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, mediante a apresentação de certidão atualizada expedida pela
Junta Comercial, nos termos do art. 3º da Instrução Normativa nº 36/17, do Departamento de Registro
Empresarial e Integração - DREI, ou outro documento oficial idôneo, visando ao exercício da preferência
prevista na Lei Complementar nº 123/06, sendo vedada a apresentação de simples declaração de
enquadramento.
3) Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem usufruir o direito de
preferência e/ou o benefício da habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista:
3.1) Declaração atestando que não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos declara conhecer
na íntegra (Modelo no Anexo V);
3.2) A falsidade da declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação
pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, o afastamento da licitante, se o fato vier a
ser constatado durante o trâmite da licitação.
Para participação em Licitação, os demais documentos que não englobam o CRC, deverão ser apresentados,
conforme solicitado em edital, na oportunidade própria para análise, sob pena de inabilitação.
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Modelo de requerimento de Inscrição no Registro Cadastral

Observação: Preencher preferencialmente em papel timbrado da empresa

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Registros Cadastrais do Departamento de Água e
Esgoto de Bauru.

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO CADASTRAL

____________________ (Nome empresarial) ____________________, inscrita no CNPJ sob nº__________,
com sede na cidade de __________, Estado de __________, empresa de (ramo de atividade) __________, por
seu representante legal, __________ (nome) __________, (nacionalidade) __________, (estado civil)
__________, portador do CPF nº__________ e do RG. nº__________, residente domiciliado na rua _________
nº_____, na cidade de __________, Estado de __________, vem requerer a sua inscrição no REGISTRO
CADASTRAL desse DEPARTAMENTO, juntando para tanto os inclusos documentos, declarando, desde já,
estar ciente e ter inteiro conhecimento da Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, normas as quais se
submete com a mais irrestrita concordância.

Por fim, aceita, pelo simples fato de proceder a este requerimento, o foro da Comarca de Bauru, com exclusão de
quaisquer outros, por mais que privilegiados que sejam, para dirimir questões eventualmente suscitadas da
interpretação deste requerimento e demais atos dele decorrentes.

P. deferimento.

Bauru, _____ de __________ de 2022.

_____________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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