Alterações e complementações formais no Regulamento Interno de
Licitação e Contratação da Sabesp – Revisão 1

A SABESP divulga o presente documento que contempla alterações e complementações formais ao
Regulamento Interno de Licitação e Contratação da Sabesp, disponível em www.sabesp.com.br/fornecedores
Redação Original do Regulamento

Art. 1 ao Art. 9
Art. 3

Nova Redação

Art. 1º ao Art. 9º

Ressalvadas as hipóteses de inaplicabilidade
de licitação e de contratação direta em razão
de dispensa ou inviabilidade, serão precedidos
de licitação, nos termos da Lei n° 13.303/16,
os contratos com terceiros referentes à
prestação
de
serviços
(inclusive
de
engenharia e de publicidade); à aquisição e à
locação de bens; à alienação de bens e ativos
integrantes do patrimônio da Sabesp ou à
execução de obras a serem integradas ao
patrimônio da Sabesp, bem como a
implementação de ônus real sobre tais bens.

(...)
§2º

Os objetos que não se enquadrarem na
modalidade Pregão serão licitados pelo
procedimento denominado “Licitação Sabesp”

§2º

Os objetos que não se enquadrarem na
modalidade Pregão serão licitados pelo
procedimento denominado “Licitação
Sabesp”

§3º

Quando, apesar de cumpridos todos os
trâmites formais do procedimento licitatório,
inclusive o da convocação, nenhuma empresa
se apresentar interessada em participar do
certame, o procedimento será considerado
deserto.

§3º

Quando, apesar de cumpridos todos os
trâmites formais do procedimento
licitatório, inclusive o da convocação,
nenhuma
empresa
se
apresenta
interessada em participar do certame, o
procedimento
será
considerado
deserto.

Art. 4

Aplicam-se às licitações e contratações
regidas por este Regulamento as normas de
direito penal contidas nos artigos 89 a 99 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; bem
como o §2º do art. 3º da mesma lei,
relativamente aos critérios de desempate.

Art. 4º

Aplicam-se às licitações e contratações
regidas por este Regulamento as
normas de direito penal contidas nos
artigos 89 a 99 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1.993; bem como o §2º do
art. 3º da mesma lei, relativamente aos
critérios de desempate, observados os
incisos I e II do art. 55 da Lei Federal
nº 13.303/16.

Art. 9

As licitações e os contratos da Sabesp
observarão as seguintes diretrizes:

III.

Parcelamento do objeto quando adequado do
ponto de vista técnico e econômico-financeiro,
dentre outros parâmetros, com o objetivo de
ampliar a participação de Licitantes, sem
perda de economia de escala, e desde que não
atinja
valores
inferiores
aos
limites
estabelecidos no Capítulo V, art. 36, incisos I
e II, deste Regulamento; e

III.

Parcelamento
do
objeto
quando
adequado do ponto de vista técnico e
econômico-financeiro, dentre outros
parâmetros, com o objetivo de ampliar
a participação de Licitantes, sem perda
de economia de escala, e desde que não
atinja valores inferiores aos limites
estabelecidos no Capítulo V, art.37,
incisos I e II, deste Regulamento; e
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Art. 17 A Sabesp realizará cotação eletrônica de
preços para as contratações por Dispensa de
Licitação por Valor, previstas no Capítulo V –
Licitações Dispensáveis, nas aquisições de
materiais e equipamentos, contratações para
a execução de obras e serviços de engenharia
e contratações para a prestação de serviços
comuns até os limites estabelecidos nos
incisos I e II do art. 36 deste Regulamento.

Art. 17

A Sabesp realizará cotação eletrônica
de preços para as contratações por
Dispensa de Licitação por Valor,
previstas no Capítulo V – Licitação
Dispensável, nas
aquisições
de
materiais
e
equipamentos,
contratações para a execução de
obras e serviços de engenharia e
contratações para a prestação de
serviços comuns até os limites
estabelecidos nos incisos I e II do art.
37 deste Regulamento.

§3º

Não será permitida a participação em
consórcio de empresa que esteja
participando como licitante isolada em
um mesmo procedimento licitatório.
Não será
permitida,
ainda,
a
participação de uma mesma empresa
como consorciada em mais de 1 (um)
consórcio, no mesmo procedimento
licitatório.

Art. 27 Estão impedidas de participar dos Pregões
Sabesp as empresas enquadradas no art. 7º
da Lei Federal nº 10.520/2002 e das
Licitações Sabesp as empresas:

Art. 27

Estão impedidas de participar dos
Pregões
Sabesp
as
empresas
enquadradas no art. 7º da Lei Federal
nº 10.520/2002, bem como as
empresas apenadas nos termos do
art. 87, incisos III e IV da Lei Federal
nº 8.666/93, e das Licitações Sabesp
as empresas:

Art. 30 Os avisos contendo os resumos dos editais
dos procedimentos licitatórios da Sabesp
serão previamente publicados no Diário Oficial
do Estado de São Paulo e no portal Sabesp na
internet, nas versões em português e inglês,
observados os parágrafos do art. 81 deste
Regulamento.

Art. 30

Os avisos contendo os resumos dos
editais dos procedimentos licitatórios
da
Sabesp
serão
previamente
publicados no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e no portal Sabesp na
internet, nas versões em português e
inglês, observados os prazos do art.
81 deste Regulamento.

Art. 24 Será permitida a participação de empresas em
consórcio, devendo o edital prever as regras
específicas sobre sua formação, inclusive a
apresentação do Termo de Compromisso de
Constituição do Consórcio, público ou
particular,
subscrito
por
todas
as
consorciadas, de acordo com a legislação
vigente.
§3º

Não será permitida a participação em
consórcio de empresa que esteja participando
como licitante isolada em um mesmo
lote/item. Não será permitida, ainda, a
participação de uma mesma empresa como
consorciada em mais de 1 (um) consórcio, no
mesmo procedimento licitatório.

LEGENDA
Textos em azul – Inclusões
Textos em vermelho – Exclusões
Textos em preto – Vigentes

Alterações e complementações formais ao Regulamento Interno de Licitação e Contratação da Sabesp – Revisão 1 - 2

Alterações e complementações formais no Regulamento Interno de
Licitação e Contratação da Sabesp – Revisão 1

Art. 35 As seguintes situações afastam a aplicação de
procedimento licitatório para as regras
relacionadas nos Títulos II, III e IV deste
Regulamento,
observada
a
necessária
justificativa para tais pretensões:

Art. 35

As seguintes situações afastam a
aplicação de procedimento licitatório
para as regras relacionadas nos
Títulos II, III e IV deste Regulamento,
observada a necessária justificativa
para tais pretensões:

I.

I.

Comercialização,
prestação
ou
execução de
forma direta
de
produtos,
serviços
ou
obras
especificamente
relacionadas
ao
objeto social da Sabesp, bem como
aquisição de
bens
e
serviços
necessários para a sua viabilização,
decorrentes de obrigações acessórias
impostas para participação no negócio
tais como, a contratação de seguros,
a prestação de garantias, emissão de
declarações
por
instituições
financeiras ou terceiros, ou qualquer
outro intrinsicamente necessário para
a sua viabilização, devidamente
justificado
no
processo
que
demonstre o prejuízo ou a ineficácia à
prestação dos serviços relacionados
ao objeto social da Sabesp.

a)

Estão abrangidos nesta disposição
objetos
voltados
à
pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I).

Nota:

a alteração do inciso VII para
letra a) provoca a necessidade de
renumeração
dos
incisos
subsequentes.

X

Na contratação de remanescente de
obra, de serviço ou de fornecimento,
em
consequência
de
rescisão
contratual, desde que atendida a
ordem de classificação da licitação
anterior e aceitas as mesmas
condições do contrato encerrado por
rescisão ou distrato, inclusive quanto
ao preço, devidamente corrigido

Nota:

a alteração do inciso X provoca a
necessidade de renumeração dos
incisos subsequentes.

Comercialização, prestação ou execução de
forma direta de produtos, serviços ou obras
especificamente relacionadas ao objeto social
da Sabesp, bem como aquisição de bens e
serviços necessários para a sua viabilização,
decorrentes
de
obrigações
acessórias
impostas para participação no negócio tais
como, a contratação de seguros, a prestação
de garantias, emissão de declarações por
instituições financeiras ou terceiros, ou
qualquer outro intrinsicamente necessário
para a sua viabilização, devidamente
justificado no processo.

Art. 37 A licitação será dispensável nas seguintes
situações:
VII.

Estão abrangidos nesta disposição objetos
voltados à pesquisa, desenvolvimento e
inovação (PD&I).

Na contratação de remanescente de obra, de
serviço ou de fornecimento, em consequência
de rescisão contratual, desde que atendida a
ordem de classificação da licitação anterior e
aceitas as mesmas condições do contrato
encerrado por rescisão ou distrato, inclusive
quanto ao preço, devidamente corrigido.
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XVI.

Afora as contratações que tenham origem nas
parcerias indicadas no §4º deste artigo, estão
contemplados neste inciso a contratação de
Instituição Científica, Tecnológica e de
Inovação - ICT, entidades de direito privado
sem fins lucrativos ou empresas, isoladas ou
em consórcio, voltadas para atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, que
envolvam risco tecnológico, para solução de
problema técnico específico ou obtenção de
produto, serviço ou processo inovador,
observados os parâmetros do Decreto Federal
nº 9.283 de 07 de fevereiro de 2018, naquilo
que não conflitar com o Decreto Estadual nº
62.817, de 04/09/2017.

XVII.

As contratações fundamentadas neste inciso
para serviços de engenharia serão precedidas
de chamamento público, salvo para os demais
objetos, quando devidamente justificados.

§4º

Alianças estratégicas e desenvolvimento de
projetos
de
cooperação
envolvendo
empresas, Instituição Científica, Tecnológica
e de Inovação - ICT e entidades privadas sem
fins lucrativos voltadas para atividades de
pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a
geração de produtos, processos e serviços
inovadores e a transferência e a difusão
tecnológica

a1.

Tais alianças e desenvolvimento poderão
contar com o fomento da União, dos Estados,
do Distrito Federal e de suas respectivas cias
de fomento, bem como contemplar redes e
projetos
internacionais
de
pesquisa
tecnológica, ações de empreendedorismo
tecnológico e criação de ambientes de
inovação.

a)

Afora as contratações que tenham
origem nas parcerias indicadas no §4º
deste artigo, estão contemplados
neste inciso a contratação de
Instituição Científica, Tecnológica e de
Inovação - ICT, entidades de direito
privado sem fins lucrativos ou
empresas, isoladas ou em consórcio,
voltadas para atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, que
envolvam risco tecnológico, para
solução
de
problema
técnico
específico ou obtenção de produto,
serviço
ou
processo
inovador,
observados os parâmetros do Decreto
Federal nº 9.283 de 07 de fevereiro de
2018, naquilo que não conflitar com o
Decreto Estadual nº 62.817, de
04/09/2017.

b).

As contratações fundamentadas neste
inciso para serviços de engenharia
serão precedidas de chamamento
público, salvo para os demais objetos,
quando devidamente justificados.

Nota:

a alteração dos incisos XVI e XVII
para letras a) e b) provoca a
necessidade de renumeração dos
incisos subsequentes.

a).

Tais alianças e desenvolvimento
poderão contar com o fomento da
União, dos Estados, do Distrito
Federal e de suas respectivas cias de
fomento, bem como contemplar redes
e projetos internacionais de pesquisa
tecnológica,
ações
de
empreendedorismo
tecnológico
e
criação de ambientes de inovação.
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Art. 38 A impossibilidade de promover a competição
caracteriza inviabilidade de licitação, devendo
ser
realizada
a
contratação
direta,
devidamente
justificada
pela
unidade
interessada, especialmente para:
§2º

A comprovação da exclusividade prevista no
inciso I se fará por meio de qualquer
documento hábil que possa comprovar tal
condição, devendo a Unidade da Sabesp
interessada averiguar o seu conteúdo e
mantê-lo atualizado, observado o §4º do art.
38 deste Regulamento.

§2º

A comprovação da exclusividade
prevista no inciso I se fará por meio
de qualquer documento hábil que
possa
comprovar
tal
condição,
devendo a Unidade da Sabesp
interessada averiguar o seu conteúdo
e mantê-lo atualizado, observado o
§4º do art. 43 deste Regulamento.

Art. 49 Em face do objeto pretendido, a Unidade da
Sabesp decidirá qual é o procedimento
licitatório adequado, optando pelo Pregão
Sabesp ou pela Licitação Sabesp, observando
o que segue:
§1º

Pregão - é modalidade de licitação instituída
pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de
2002, e regulamentada pelos Decretos
Estaduais 47.297 de 06 de novembro de 2002
e 49.722, de 24 de junho de 2005, voltada
exclusivamente para a aquisição de bens e
serviços comuns, inclusive os serviços de
engenharia, assim considerados aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos em edital, por
meio de especificações usuais no mercado.

Das regras para a Subcontratação e
Transferência

§1º

Pregão - é modalidade de licitação
instituída pela Lei Federal n° 10.520, de
17 de julho de 2002, e regulamentada
pelos Decretos Estaduais 47.297 de 06
de novembro de 2002 e 49.722, de 24
de junho de 2005, voltada para a
aquisição de bens e serviços comuns,
inclusive os serviços de engenharia,
assim considerados aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos em
edital, por meio de especificações usuais
no mercado.

Das regras para a Subcontratação e
Transferência de parte do escopo licitado.

Art. 59 A Unidade da Sabesp avaliará a condição de
subcontratação de partes da obra, serviço ou
fornecimento, especificamente quanto à
exigência de qualificação técnica relativa à
parcela autorizada para ser subcontratada;
decidindo motivadamente a este respeito,
incluindo
o
regramento
adotado
no
instrumento convocatório, o percentual
limitador da subcontratação, bem como
estabelecendo os itens e/ou serviços passíveis
de subcontratação.
Art. 65 A Comissão Julgadora será designada pela
autoridade signatária do edital, devendo ser
composta em número ímpar, de pelo menos 3
(três) membros, integrada por empregados
da Sabesp tecnicamente qualificados.
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§1°

A Comissão Julgadora tem a atribuição de
receber as propostas e os documentos de
habilitação, analisar a efetividade das
propostas,
classificá-las,
negociá-las
e
proceder
à
habilitação,
bem
como
recomendar a adjudicação do objeto e a
homologação do procedimento licitatório à
autoridade
signatária
do
instrumento
convocatório.

§1°

A
Comissão
Julgadora
tem a
atribuição de receber as propostas e
os
documentos
de
habilitação,
analisar a efetividade das propostas,
classificá-las, negociá-las e proceder à
habilitação, bem como receber e
analisar os recursos e recomendar a
adjudicação
do
objeto
e
a
homologação
do
procedimento
licitatório à autoridade signatária do
instrumento convocatório.

a.

Registro
empresarial
na
Junta
Comercial, no caso de empresário
individual ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI;

c.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de
sociedade empresária ou cooperativa,
devendo o estatuto, no caso das
cooperativas, estar adequado à Lei
Federal nº 12.690/12.

e.

Ato
constitutivo
atualizado
e
registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, tratando-se de
sociedade
não
empresária,
acompanhado de prova da diretoria
em exercício.

Art. 77 A Com relação aos Documentos de Habilitação,
o Pregão Sabesp deverá observar o inciso I do
artigo 3º e o inciso XII do artigo 4º da Lei
Federal nº 10.520/2002. A Licitação Sabesp,
por sua vez, deverá seguir as seguintes
diretrizes com relação aos Documentos de
Habilitação:
I.

Habilitação
Jurídica
Exigência
de
documentos comprobatórios da existência
legal da empresa e sua capacidade jurídica
para adquirir direitos e contrair obrigações,
elencadas no instrumento convocatório,
observado o caso concreto:

a.

Registro empresarial na Junta Comercial, no
caso de empresário individual;
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d.

II.

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

Regularidade Fiscal - Exigência de Declaração
assinada pelo representante legal do licitante,
de pleno adimplemento em relação à
regularidade fiscal, cuja verificação quanto à
sua veracidade será condição prévia à
assinatura do contrato, caso sagre-se
vencedor do certame, por meio da
apresentação das
seguintes
Certidões,
quando couber:

f.

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

Nota:

a inclusão e alteração das letras
c), e) e f) provoca a necessidade
de
renumeração
das
letras
subsequentes

II

Regularidade Fiscal e Trabalhista Exigência de Declaração assinada pelo
representante legal do licitante, de
pleno adimplemento em relação à
regularidade fiscal e trabalhista, cuja
verificação quanto à sua veracidade
será condição prévia à assinatura do
contrato, caso sagre-se vencedor do
certame, por meio da apresentação
das seguintes Certidões, quando
couber:

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica – CNPJ e de Situação
Cadastral, comprovando situação ativa.

Nota:

a inclusão da letra a) provoca a
necessidade de renumeração das
letras subsequentes

IV.

Exigência
de
capacidade
econômicofinanceira
–
Preferencialmente,
a
comprovação da capacitação econômico
financeira
ocorrerá
unicamente
por
intermédio da apresentação de garantia de
propostas, podendo a Unidade responsável
justificar, no procedimento licitatório, a sua
substituição ou a sua cumulação com uma ou
mais das seguintes exigências:

d2

Comprovação de capital social, integralizado e
registrado na forma da lei, ou

d2

Comprovação de até 10% (dez por
cento) sobre o valor da proposta, de
capital
social,
integralizado
e
registrado na forma da lei,

§5°

O valor do patrimônio líquido mínimo, a ser
comprovado pelo licitante, por meio do
documento indicado no inciso III não poderá
exceder a 10% (dez por cento) do valor da
proposta.

§5°

O valor do patrimônio líquido mínimo,
a ser comprovado pelo licitante, por
meio do documento indicado no inciso
IV a). não poderá exceder a 10% (dez
por cento) do valor da proposta.
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§ 6º

No caso de prestação de serviços contínuos e
contratos de fornecimento de caráter
continuado, os percentuais referentes ao
patrimônio líquido devem ser calculados sobre
o
valor
estimado
da
contratação,
correspondente ao período de 12 (doze)
meses.

Art. 79 Reunidos todos os documentos motivadores
da licitação descritos nos artigos anteriores a
este capítulo e observados os regramentos do
Título IV - Disposições Específicas, a Unidade
da
Sabesp
elaborará
o
instrumento
convocatório e a respectiva minuta de
Contrato, da Licitação Sabesp ou do Pregão
Sabesp, restando encerrada a Fase de
Preparação.

§6º

No caso de prestação de serviços
contínuos e contratos de fornecimento
de caráter continuado, os percentuais
referentes ao patrimônio líquido
devem ser calculados sobre o valor da
proposta, correspondente ao período
de 12 (doze) meses.

Art. 79

Reunidos todos os documentos
motivadores da licitação descritos nos
artigos anteriores a este capítulo e
observados os regramentos do Título
IV - Disposições Específicas, a
Unidade da Sabesp elaborará o
instrumento
convocatório
e
a
respectiva minuta de Contrato, da
Licitação Sabesp ou do Pregão
Sabesp, restando encerrada a Fase de
Preparação.

a)

A Sabesp disponibiliza internamente
para toda a Companhia os “Editais
Padrão” e respectivas “Minutas de
Contrato”.

§2°

Sempre que possível, os prazos
previstos no caput deste artigo
deverão
ser
estendidos
para
possibilitar a maior concorrência no
certame licitatório, sendo que a
adoção do prazo mínimo deverá ser
justificada
pela
unidade
de
contratação, com base em critérios de
urgência ou outros que justifiquem o
contexto emergencial da contratação.

§3º

Publicado o edital, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá solicitar
esclarecimentos acerca do certame
até o 2° (segundo) dia útil anterior à
data fixada para a apresentação de
propostas.

Art. 81 O instrumento convocatório do certame e a
respectiva
minuta
de
contrato
serão
divulgados
no
site
da
Sabesp
(www.sabesp.com.br),
observados
os
seguintes
prazos
mínimos
para
a
apresentação de propostas ou lances,
contados a partir da divulgação do
instrumento convocatório:
§2°

Sempre que possível, os prazos previstos no
artigo 80 deste Regulamento deverão ser
estendidos
para
possibilitar
a
maior
concorrência no certame licitatório, sendo que
a adoção do prazo mínimo deverá ser
justificada pela unidade de contratação, com
base em critérios de urgência ou outros que
justifiquem o contexto emergencial da
contratação.

Art. 82 Os avisos contendo os resumos dos editais das
licitações e dos contratos da Sabesp serão
previamente publicados no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no portal Sabesp na
internet.
§3º

Publicado o edital, qualquer
jurídica poderá solicitar
acerca do certame até o 5°
anterior à data fixada para a
propostas.

pessoa física ou
esclarecimentos
(quinto) dia útil
apresentação de
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§4°

O instrumento convocatório poderá ser
impugnado por qualquer pessoa física ou
jurídica até o 5° (quinto) dia útil anterior à
data fixada para a apresentação de
propostas, sendo que a Sabesp responderá
em até 3 (três) dias úteis do protocolo da
impugnação.

Art. 91

As falhas formais observadas nas Propostas,
seja no Pregão Sabesp ou na Licitação
Sabesp, serão sempre saneadas, nos termos
do instrumento convocatório, visando
esclarecer ou complementar a instrução do
procedimento licitatório, observado o art. 67
- Parágrafo Único deste Regulamento.

Art. 93

A verificação de efetividade da proposta
poderá recair exclusivamente em relação
aos lances e propostas mais bem
classificados.

Art. 94

Para licitações de obras e serviços de
engenharia, além da observância de lances
ou propostas serão consideradas como
propostas inexequíveis aquelas com valores
globais inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

§2º

Aos licitantes classificados na forma do
parágrafo anterior será exigida, para a
assinatura do contrato, prestação de
garantia adicional, dentre as modalidades
previstas neste Regulamento, igual a
diferença entre o valor a que se referem os
incisos I e II do parágrafo anterior e o valor
da correspondente proposta.

Art. 101 As
falhas
formais
observadas
nos
documentos de habilitação sempre serão
saneadas, nos termos do instrumento
convocatório,
visando
esclarecer
e
complementar a instrução do procedimento
licitatório, observado o disposto no art. 67,
Parágrafo Único, deste Regulamento.

§4°

Na Licitação Sabesp, o instrumento
convocatório poderá ser impugnado
por qualquer pessoa física ou jurídica
até o 5° (quinto) dia útil anterior à
data fixada para a apresentação de
propostas, sendo que a Sabesp
responderá em até 3 (três) dias úteis
do protocolo da impugnação.

a)

Quando se tratar de Pregão Sabesp o
prazo para impugnar o instrumento
convocatório é até o 2º (segundo) dia
útil anterior à data fixada para a
apresentação das propostas.

Art. 91

As falhas formais observadas nas
Propostas, seja no Pregão Sabesp ou
na Licitação Sabesp, serão sempre
que possível saneadas, nos termos do
instrumento convocatório, visando
esclarecer
ou
complementar
a
instrução do procedimento licitatório,
observado o art. 67 - Parágrafo Único
deste Regulamento.

Art. 93

A verificação de efetividade da
proposta
poderá
recair
exclusivamente em relação aos lances
e propostas do primeiro classificado.

§2º

Aos licitantes classificados na forma
do parágrafo anterior será exigida,
para a assinatura do contrato,
prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas neste
Regulamento, igual a diferença entre
o valor a que se referem os incisos I e
II
do caput
e
o
valor
da
correspondente proposta.

Art. 101

As falhas formais observadas nos
documentos de habilitação sempre
que possível serão saneadas, nos
termos do instrumento convocatório,
visando esclarecer e complementar a
instrução do procedimento licitatório,
observado o disposto no art. 67,
Parágrafo Único, deste Regulamento.
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Art. 109 Em todas as licitações, exceto na
modalidade Pregão Sabesp, efetuada a
análise e julgamento de eventual recurso, a
Comissão Julgadora, após definir o licitante
vencedor, recomendará a adjudicação do
objeto à autoridade signatária do edital, que
procederá à adjudicação e à homologação do
resultado do certame.

Art. 109

Nas Licitações Sabesp, efetuada a
análise e julgamento de eventual
recurso, a Comissão Julgadora, após
definir
o
licitante
vencedor,
recomendará a adjudicação do objeto
à autoridade signatária do edital, que
procederá
à
adjudicação e
à
homologação
do
resultado
do
certame.

Art. 124 Nas
contratações
semi-integradas
e
integradas, os riscos decorrentes de fatos
supervenientes à contratação, associados à
escolha da solução de projeto básico pela
Sabesp, deverão ser alocados como de sua
responsabilidade na matriz de riscos,
observada a definição estabelecida no Título
VIII - Glossário de Definições, deste
Regulamento.

Art. 124

Nas contratações semi-integradas e
integradas, os riscos decorrentes de
fatos supervenientes à contratação,
associados à escolha da solução de
projeto básico pela Sabesp, deverão
ser
alocados
como
de
sua
responsabilidade na matriz de riscos,
nos termos do §3º do art.42 da Lei
Federal n° 13.303/2016, bem como o
inciso X do mesmo artigo, observada
a definição estabelecida no Título VIII
- Glossário de Definições, deste
Regulamento.

a)

Quando o licitante vencedor não
assinar o contrato no prazo e
condições estabelecidas, a Sabesp
poderá
convocar
licitantes
remanescentes,
na
ordem
de
classificação, para assinar contrato no
mesmo prazo e condições do primeiro
classificado, inclusive quanto aos
preços atualizados.

§3º

Quando eventual multa aplicada ao
contratado não cobrir os prejuízos
causados à Sabesp, poderá ser
exigida indenização suplementar,
valendo a multa como mínimo de
indenização, na forma do parágrafo
único do artigo 416 do Código Civil
Brasileiro, desde que tenha sido
previsto
no
instrumento
convocatório, que contempla a Minuta
do Edital e do futuro contrato.

Art. 157 Observado o disposto no Título I Disposições Gerais - Capítulo I – Condições
de Caráter Geral, os contratos firmados pela
Sabesp regulam- se pelas suas cláusulas,
pela Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho
de 2016 e pelos preceitos de direito privado.
§1°

§3º

Os contratos e os seus eventuais termos de
alteração serão formalizados sempre por
escrito, sendo nulo e inexistente o contrato
verbal, ressalvado no art. 158 deste
Regulamento.

Quando eventual multa aplicada ao
contratado não cobrir os prejuízos causados
à Sabesp, poderá ser exigida indenização
suplementar, valendo a multa como mínimo
de indenização, na forma do parágrafo único
do artigo 416 do Código Civil Brasileiro,
desde que tenha sido previsto no
instrumento convocatório.
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Art. 172 Poderá ser exigida prestação de garantia nas
contratações de obras, serviços e compras,
cabendo ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades:
§1º

A garantia a que se refere o caput não
excederá 5% (cinco por cento) do valor do
contrato e terá seu valor atualizado nas
mesmas condições nele estabelecidas,
ressalvado o previsto no § 3º deste artigo e
deverá compreender todo o período de
vigência do contrato, inclusive no caso de
prorrogações de prazo ou aditamentos de
valor.

Art. 194 Pelo cometimento de quaisquer infrações
previstas no contrato, a Sabesp poderá
aplicar ao contratado as sanções previstas
no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002,
no caso de Pregão Sabesp e as seguintes
sanções, no caso de Licitação Sabesp:
II.

Multa moratória, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato;

§2º

As sanções previstas nos incisos I, III e IV
deste
artigo
poderão
ser
aplicadas
juntamente com a do inciso II, garantida a
defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias
úteis.

§1º

A garantia a que se refere o caput não
excederá 5% (cinco por cento) do valor
do contrato e terá seu valor atualizado
nas
mesmas
condições
nele
estabelecidas, ressalvado o previsto no
§ 2º deste artigo e deverá compreender
todo o período de vigência do contrato,
inclusive no caso de prorrogações de
prazo ou aditamentos de valor.

Art. 194 Pelo
cometimento
de
quaisquer
infrações previstas no contrato, a
Sabesp poderá aplicar ao contratado as
seguintes sanções:
II.

Multa moratória, de acordo com o
artigo 82 da Lei Federal nº 13.303/16 e
na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato;

§2º

As sanções previstas nos incisos I e IV
deste artigo poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso III,
garantida a defesa prévia no prazo de
10 (dez) dias úteis.

a)

Com exceção dos momentos previstos
no §5º a concessão de vistas deve ser
precedida de pedido por escrito, cuja
resposta da Sabesp deverá indicar a
data e local para vistas e extração de
cópias pelo interessado.

Art. 203 As
comunicações
processuais
serão
realizadas preferencialmente por meio de
carta
com
aviso
de
recebimento
encaminhada para o endereço indicado pelo
acusado.
§5º

Será
concedida
vistas
do
processo
administrativo sancionatório, na unidade
responsável pelo processo, nos seguintes
momentos: (i) após a notificação sobre o
início do processo; (ii) após a decisão
administrativa em relação à defesa prévia e
(iii) após a decisão do recurso.
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Art. 229

As aquisições de materiais, produtos ou
gêneros de consumo frequente e a
contratação de prestação de serviços
comuns e de serviços de engenharia
padronizados considerados estratégicos
para a Sabesp deverão, preferencialmente,
ser realizadas pelo Sistema de Registro de
Preços,
nos
termos
dispostos
no
Regulamento do Sistema de Registro de
Preços da Sabesp, nos termos deste
Regulamento e nos termos do instrumento
convocatório do Pregão Sabesp.

Art. 229 As aquisições de materiais, produtos ou
gêneros de consumo frequente e a
contratação de prestação de serviços
comuns e de serviços de engenharia
padronizados considerados estratégicos
para
a
Sabesp
deverão,
preferencialmente, ser realizadas pelo
Sistema de Registro de Preços, nos
termos dispostos no Regulamento do
Sistema de Registro de Preços da
Sabesp, nos termos deste Regulamento
e
nos
termos
do
instrumento
convocatório do Pregão Sabesp ou
Licitação Sabesp.

Parágrafo Único A Sabesp poderá realizar contratação
de serviços comuns de natureza
continuada por meio do Sistema de
Registro de Preços.

Parágrafo Único A Sabesp poderá realizar
contratação de serviços comuns
de natureza continuada por
meio do Sistema de Registro de
Preços.

Art. 230 Para os efeitos deste Regulamento, serão
observadas as definições de Sistema de
Registro de Preços, Ata de Registro de
Preços, Órgão Gerenciador e Órgão
Participante constantes do Título VIII –
Glossário de Definições deste Regulamento.

Art. 230 Para os efeitos deste Regulamento,
serão observadas as definições de
Sistema de Registro de Preços e Ata de
Registro de Preços constantes do Título
VIII – Glossário de Definições deste
Regulamento.

Título VIII – GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - documento
vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se
registram
os
preços,
fornecedores,
órgãos
participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas.
CONTRATO DE EFICIÊNCIA - espécie de contrato de
risco, cujo objeto é a prestação de serviços, com
eventual execução de obra e fornecimento de bens,
objetivando a redução dos custos da Sabesp e o
aumento de sua eficiência, no qual a remuneração do
contratado está atrelada ao percentual de economia
proporcionado.

Título VIII – GLOSSÁRIO DE DEFINIÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - documento
vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se
registram os preços, fornecedores e condições a
serem praticadas, conforme as disposições
contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.
CONTRATO DE EFICIÊNCIA - espécie de contrato
de risco, cujo objeto é a prestação de serviços,
com eventual execução de obra e fornecimento
de bens, objetivando a redução dos custos da
Sabesp e o aumento de sua eficiência, no qual a
remuneração do contratado está atrelada ao
percentual de economia proporcionado.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATADO
CONTRATO
ORÇAMENTO
RECEBIMENTO PROVISÓRIO
RECEBIMENTO DEFINITIVO
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