
 

  

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

 

• OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia; para 
construção de fundação (base) de 01 (um) reservatório de água potável, com capacidade de 
armazenamento de 15.000 (quinze mil) litros de água, no distrito da Caiçara e construção de escadas e 
rampas de vistoria na ETE do município de Moema; com o fornecimento de todos os materiais, 
ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme as especificações e condições 
constantes do Termo de Referência – ANEXO I. 
 
• ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL: dia 
26/12/2019 às 13h00min (treze horas). 
 
• ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 26/12/2019 às 13h30min (treze horas e trinta minutos). 
 
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas 
Comerciais, bem como a data para a sessão da Tomada de Preços ficarão prorrogadas para o primeiro 
dia útil subsequente, nos mesmos horários. 
 
• LOCAL DA SESSÃO: sala de reuniões do SAAE de Moema situado a Rua Goitacazes, nº 161, Bairro 
Rosário, município de Moema-MG.  
 
• CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet no site 
www.saaemoema.mg.gov.br ou na sala da Coordenadoria de Licitação, no horário de 12h00min às 
17h30min.  
 
• SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS: e-mail saaemoema@hotmail.com ou na sala da Coordenadoria 
de Licitação.  
 
• ENDEREÇO DA SALA DA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO: Rua Goitacazes, nº 161, Bairro Rosário, 
município de Moema-MG, CEP 35604-000 - telefones (37) 3525-1307 / 3525-1632, para onde poderão 
ser encaminhados envelopes com Documentação de Habilitação e Proposta Comercial até a datada 
sessão.  

 
• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saaemoema.mg.gov.br/


 

  

I – PREÂMBULO  

 
1- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Moema, com endereço à Rua Goitacazes, nº 161, Bairro 
Rosário, Moema-MG, CEP: 35604-000, inscrito no CNPJ sob nº 20.918.413/0001-67, isento de inscrição 
estadual, torna público a abertura do Processo Licitatório nº 222/2019, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS 001/2019 do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço global, com base na Lei 
Federal nº. 8.666/93 de 21/06/1993, Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006 e Lei Complementar nº. 
147 de 07/08/2014 e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 
 
2- Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão de Licitação do SAAE conforme designação contida nos 
autos do processo. 
 

II – DO OBJETO. 

 
1- Contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia; para construção de 
fundação (base) de 01 (um) reservatório de água potável, com capacidade de armazenamento de 15.000 
(quinze mil) litros de água, no distrito da Caiçara e construção de escadas e rampas de vistoria na ETE do 
município de Moema; com o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de 
obra especializada, conforme as especificações e condições constantes do Termo de Referência – ANEXO 
I.  
 

III – ÁREAS SOLICITANTES. 

 
- Diretoria de Administração: Através da Diretora Executiva, Srª Talita Assunção Franco Barros. 
 

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 
1- Cópia deste edital estará disponível na internet, no site www.saaemoema.gov.br desta autarquia, ou 
ainda, poderá ser obtida na sala da Coordenadoria de Licitação, no endereço constante à fl. 1 deste Edital, 
no horário de 11h30min as 17h00min, ao custo de R$ 32,00 (trinta e dois reais) referente à impressão do 
mesmo. 
 
2- As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame; obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.saaemoema.gov.br bem como as 
publicações no Diário Oficial dos Municípios Mineiros “AMM” e no mural do SAAE de Moema-MG, quando 
for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 
 
3- Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para o email 
saaemoema@hotmail.com, ou ainda para a sala da Coordenadoria de Licitação no endereço constante à 



 

  

fl.1 deste Edital, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas.  
 
3-1. As respostas da “Comissão Permanente de Licitações” às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por email, ou disponibilizadas no site  www.saaemoema.gov.br, link licitações, ficando 
acessíveis a todos os interessados. 
 
4- No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a “Comissão 
Permanente de Licitações” julgarem importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site 
com frequência. 
 
5- Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protocolizados, 
pessoalmente ou via correios, na “Comissão Permanente de Licitações”  do SAAE, no endereço: Rua 
Goitacazes, 161, Bairro Rosário, Moema-MG, a partir da publicação do aviso do Edital até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas a “Comissão Permanente de Licitações”, 
que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 
5-1. O SAAE não aceitará impugnações endereçadas via e-mail ou fax, que não sejam protocolizadas 
pessoalmente no prazo legal.  
 
5-2. A decisão da “Comissão Permanente de Licitações” será enviada ao impugnante via fac-símile ou e-
mail, e será divulgada no site do SAAE para conhecimento de todos os interessados. 
  

V – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA. 

 
1- Poderão participar desta licitação; pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, cadastradas 
junto ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Moema – MG, ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e 
que satisfaçam as condições estipuladas neste edital. 
 
2- Não poderão participar desta Licitação, empresas: 

 
2-1. Suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Moema-MG;  
 
2-2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade; 
   
2-3. Impedida de licitar e contratar com os entes da Administração Pública, direta e indireta, do município 
de Moema-MG;  
 
2-4. Com falência decretada ou recuperação judicial;   

 
2-5. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;   



 

  

2-6. Em consórcio¹;   
 
2-7. Enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.   
 
3- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
4- As empresas interessadas em participar do presente certame, por intermédio dos seus respectivos 
representantes, poderão realizar visita técnica. 
 
4-1. É facultativa a VISITA TÉCNICA do licitante aos locais onde se realizarão os serviços. Caso os licitantes 
optem pela visita técnica, será fornecido aos interessados o Termo de Visita Técnica, documento a ser 
apresentado junto à “Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais”, 
conforme exigência constante do item 1.4.4, subitem 1.4, do Título “IX – Documentação de Habilitação”.  
 
4-2. A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas 
de interpretação das especificações deste Termo de Referência e o conhecimento das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.  

 
4-3. A “declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais” para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação, independentemente da visita técnica ter ocorrido, ou não, é 
documento obrigatório e indispensável a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação” 
conforme exigência constante do 1.4.4, subitem 1.4, do título “IX – Documentação de Habilitação”.   

 
4-4. As visitas poderão ocorrer até o dia útil anterior à entrega dos envelopes da licitação, devendo ser 
agendadas com a Comissão Permanente de Licitações, na Rua Goitacazes, nº 161, Rosário, Moema-MG, ou 
pelo telefone (37) 3525-1307. 

 
4-5. O licitante deverá nomear um representante legal devidamente qualificado para este fim, por meio de 
documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de funcionário do SAAE.  

 
4-6. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
 
5- É permitida a subcontratação de parte dos serviços, com anuência prévia do SAAE - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Moema-MG.  
 
5-1. A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.  
 
5-2. É vedada a subcontratação total do objeto.  

 
5-3. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o SAAE de Moema-MG, antes do 
início dos trabalhos que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre 
os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de 
cargo comissionado no SAAE de Moema-MG. 
 



 

  

¹ NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas 
empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às 
exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação, da participação de empresas 
em “consórcio” neste certame. 
 

VI – DO CADASTRAMENTO 

 
1- Todas as empresas interessadas e não cadastradas no SAAE, Rua Goitacazes, nº 161, Rosário, Moema-
MG, deverão se cadastrar até o dia 23/12/2019, encerrando-se às 17h00min (dezessete horas) 
apresentando os seguintes documentos:  
 
1-1.  Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
1-2.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor², devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 
administradores; 
  
1-3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;  

 
1-4. 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;  

 
1-5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;  

 
1-6. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", 
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas 
a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;  

 
1-7.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou outra equivalente, na forma da lei;  

 
1-8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, ou outra equivalente, na 
formada lei;  

 
1-9. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa 
Econômica Federal.  

 
1-10. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, 



 

  

expedida pelo distribuidor da sede do licitante;  
 

1-11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa. 

 
2- Os documentos solicitados deverão estar atualizados e poderão ser apresentados por processo de 
fotocópia autenticada por cartório competente ou acompanhados dos originais para autenticação pela 
Comissão de Licitação;  
 
2-1. Serão aceitas somente cópias legíveis;  
 
2-2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  
 
3- Se houver impossibilidade de apresentar qualquer documento, por motivo de greve do órgão emissor, 
apresentar declaração em papel timbrado da empresa, assinado pelo seu representante legal, de que não 
está em débito com o referido órgão e que, findada a greve, compromete-se 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, as penalidades legais. 
 
3-1. Esta declaração somente será aceita caso o documento tenha vencido durante a greve, devendo 
também ser enviada a certidão vencida.  
 
4- Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, sendo que, os que não 
constarem prazo de validade fixado; será considerado 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 
  
5- Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo.  

 
5-1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
 
5-2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial³;  

 
5-3. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.  

 
6- No caso de certidões emitidas pelo Sistema Eletrônico, as mesmas terão sua autenticidade verificada no 
respectivo site pela Comissão de Licitação. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
² NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, 
devidamente registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, 
documento que consubstancia a consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante 
poderá apresentar a versão original acompanhada das alterações promovidas e registradas no órgão 
competente. 
 
³ NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, 



 

  

o direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, 
considerando cada um deles um domicílio tributário. 
 

VII – DA FORMA DE PREENCHIMENTO DOS ENVELOPES 

 
1- A proposta de preço e os documentos que instruem esta licitação deverão ser apresentados no local, 
dia e hora determinada no preâmbulo deste edital, em 02 (dois) envelopes devidamente fechados, e 
indevassáveis, contendo no envelope nº. 01, os documentos de habilitação e no envelope nº. 02 a 
proposta comercial, sendo que, ambos deverão conter  na parte externa, além da razão social, CNPJ, 
endereço e telefone, os seguintes dizeres: 
 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOEMA - MG 
ENVELOPE I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 222/2019 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 
“RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA LICITANTE” 

 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DEMOEMA – MG 
ENVELOPE II – PROPOSTA COMERCIAL 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 222/2019 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019 
“RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA LICITANTE” 

 

VIII – DA ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPES 

 
1- Os envelopes Documentação de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser entregues na Comissão 
Permanente de Licitação, à Rua Goitacazes, nº 161, Bairro Rosário, Moema-MG, CEP 35.604-000, até a 
data e horário previstos na fl.1 deste edital.  
 
1-1. O SAAE de Moema-MG não se responsabilizará  por envelopes endereçados via postal ou por outra 
forma, entregues em local diverso da Coordenadoria de Licitação e que, por isso, não cheguem na data e 
no horário previstos neste edital.  
 
2-  As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão da licitação por seu sócio, proprietário 
ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social em 
vigor² atualizado ou Registro Comercial(no caso de empresa individual), acompanhado de documento de 
identidade com foto, apresentado no ato da entrega dos envelopes. 

 
2-1. A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou 
particular ou por Carta de Credenciamento (com firma reconhecida, caso não apresente os documentos 



 

  

originais), comprovando a outorga de poderes necessários para a prática de todos os atos inerentes a 
licitação, com cópia autenticada do documento de identidade do procurador e original ou cópia 
autenticada do Estatuto ou Contrato Social em vigor² atualizado ou Registro Comercial, que comprove a 
representação legal do outorgante. 
 
2-2. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma licitante. 
 
2-3. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Comissão Permanente de 
Licitação implica a presunção de sua capacidade e responsabilidade legal pelos atos praticados. 
 
3- A Comissão de licitação examinará, primeiramente, a documentação de habilitação (Envelope nº 01) e 
fará sua apreciação. 
 
3-1. Uma vez aberto o envelope e iniciada a análise da documentação de habilitação não serão permitidas 
quaisquer retificações ou inclusões, salvo aquelas expressamente solicitadas pela Comissão.  
 
3-2. As proponentes que não satisfizerem as exigências e formalidades previstas neste edital serão 
declaradas inabilitadas da licitação; não sendo abertos o seu envelope contendo a proposta de preços, que 
lhe será devolvido fechado, desde que não tenha havido recurso, ou caso tenha negado o recurso 
interposto, mencionando-se em ata o motivo da exclusão. 
 
4- Os envelopes “Proposta Comercial” serão abertos: 
 
- se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de 
interposição de recurso, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; ou  
- após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 
- após publicação de decisão dos recursos interpostos. 
 
5- Abertos o envelope Proposta Comercial, a Comissão Permanente de Licitação poderá apreciar a 
proposta de cada licitante e a seu juízo exclusivo, na mesma reunião, divulgar o nome das classificadas e 
das desclassificadas. 
 
6- A abertura dos envelopes Documentação de Habilitação e Proposta Comercial será realizada em sessão 
pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, 
consignando, se for o caso, as manifestações dos representantes legais das licitantes presentes. 
 
7- Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão. 
 
8- A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase subsequente. 
  
9- Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes Proposta Comercial, não caberá 
desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 

 



 

  

10- O resultado do julgamento e classificação das propostas de preços constará na respectiva ata, assinada 
pelos licitantes presentes e pelos membros da CPL, e será publicada no saguão conforme previsto na Lei 
orgânica do município, aguardando-se o transcurso do prazo legal para interposição de recurso. 
 
10-1. Se interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes classificados que poderão impugná-lo 
no prazo legal. 
 
11- Se por qualquer motivo a abertura dos envelopes não puder ser feita em uma única sessão, os 
envelopes não abertos, já rubricados no fecho pelos representantes dos licitantes e membros da 
COMISSÃO, ficarão em poder do seu Presidente até a data e horário oportunamente marcado para outra 
sessão, a ser previamente divulgado aos licitantes. 
 
12- Durante os trabalhos, só será permitida a manifestação oral ou escrita de pessoas credenciadas pelas 
empresas participantes. 
 
13- As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos 
envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 

IX – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
1- O licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada para habilitação no certame: 
 
1-1. Habilitação Jurídica: 
 
1-1.1- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
1-1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus 
administradores; 

 
1-1.3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 

 
1-1.4- 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; 

 
1-1.5- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ; 
 
1-2. Regularidade Fiscal: 
 
1-2.1- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 



 

  

por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas 
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às 
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 
 
1-2.2- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

 
1-2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; ou outra equivalente, na 
forma da lei; 

 
1-2.4- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 
 
1-2.5- Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; mediante a apresentação de certidão 
negativa. (CNDT); 

 
1-2.6- Certidão negativa de falências e concordatas emitida por autoridade judiciária competente; 
 
1-3. Declarações: 
 
1-3.1- Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme 
modelo do Anexo VII;  
 
1-3.2- Declaração a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis, 
conforme modelo do Anexo VI; 

 
1-3.3- O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa 
de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer 
dos impedimentos do § 4º deste artigo, deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de 
declaração, conforme modelo do Anexo VIII. 
 
1-3.4-  “Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais” para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme disposto no item 4, subitem 4.1, do Título V, 
conforme modelo do Anexo IX; 
 
1-3.4-1. Caso seja realizada a visita técnica, o Termo de Visita Técnica deve ser apresentado junto com a 
“Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”. 
 
1-4. Qualificação Técnica e outros documentos necessários:  
 
1-4.1  Apresentação Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, acompanhado da respectiva Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) pela entidade 
profissional competente, que comprove(m) a execução serviços pertinentes e compatíveis com o objeto 
licitado, devendo constar da certidão ou ser informado pelo licitante o endereço do contratante e do local 



 

  

de execução dos serviços, de forma a permitir possível diligência; 
 
Importante: 
 
*O responsável técnico, deverá ser o detentor da certidão de acervo técnico, este acompanhará a 
execução dos serviços. 
 
* O Responsável Técnico (RT) indicado na Certidão de Acervo Técnico apresentada deverá pertencer ao 
quadro permanente⁴ da licitante. 
 
*O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
deverá ser o responsável técnico que acompanhará os serviços, objeto deste Edital, e eventual 
substituição ocorrerá somente em caso extraordinário, devidamente comprovado, desde que a 
substituição envolva profissional com experiência equivalente ou superior e seja previamente comunicada 
e aprovada pelo SAAE, inclusive, que o mesmo seja portador de atestados técnicos e acervos técnicos igual 
ou superior. 
 
1.4.1-1. Caso a licitante apresente como responsável técnico, o engenheiro civil a ser contratado; a 
licitante deverá Apresentar uma declaração Atestando que será celebrado Contrato de Trabalho ou de 
Prestação de Serviço, caso esta empresa seja vencedora do certame (dentro do envelope 01- 
“Documentação de Habilitação”). Sendo que a contratação deverá ser comprovada, obrigatoriamente, no 
momento da assinatura do contrato com a empresa vencedora. 
 
- Apresentar uma declaração do engenheiro (com firma reconhecida), declarando que está ciente e da 
concordância (dentro do envelope 01- “Documentação de Habilitação”). 
 
a) O engenheiro apresentado; não poderão estar contratado em período de experiência, estágio ou por 
prazo explícito em contrato inferior ao de execução do contrato, objeto deste Edital; 
 
Importante: 
 
*No caso de duas ou mais licitantes apresentarem um mesmo profissional como responsável técnico e 
executor dos serviços, ambas serão inabilitadas. 
 
* Os atestados devem indicar o endereço e telefone atual do contratante ou deve ser informado pelo 
licitante, de forma a permitir possível diligência, para esclarecer a execução satisfatória de serviços na 
forma exigida. 
 
1-4.2 Apresentação de Registro ou à inscrição do responsável técnico, que acompanhará a execução do 
objeto da licitação, na entidade profissional competente, em plena validade. Em se tratando de pessoa 
física não registrada no CREA ou CAU do estado de Minas Gerais, deverá ser providenciado o respectivo 
visto deste órgão regional, por ocasião da assinatura do contrato;  
 
1-4.3 Apresentação de Declaração formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar 
a equipe que executará os serviços objeto da licitação, assinada pelo representante legal da licitante, 
devendo fazer parte da equipe: 



 

  

- 01 (um) engenheiro, especificando nome, endereço, documento de identidade, com experiência 
profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, 
devidamente registrado no CREA ou CAU, devendo realizar visitas durante a execução dos serviços ou 
sempre que necessário; O engenheiro, deverá ser o detentor da certidão de acervo técnico, apresentado 
acima. 
 
- 01 (um) encarregado, especificando nome, endereço, documento de identidade, em tempo integral, 
durante todo o período de execução dos serviços, com experiência em trabalhos de natureza compatível 
com o objeto licitado; 
 
Importante:* Os custos destes profissionais deverão ser incluídos no preço da proposta. 
 
1-4.4 “Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais” para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação, conforme disposto no item 4, subitem 4.1, do Título V, conforme 
modelo do Anexo VII;  
 
1-4.4-1  Caso seja realizada a visita técnica, o Termo de Visita Técnica deve ser apresentado junto com a 
“Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”. 
 
1-5.Qualificação Econômico-Financeira: 
 
1-5.1- 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, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 
1-5.1-1. O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis supracitados poderão ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de 3(três) meses da data de apresentação da proposta, devendo 
ser utilizado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio 
Vargas ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentação, junto à documentação, de 
memorial de cálculo assinado pelo contador da empresa.  
 
1-5.1-2. As empresas com menos de um exercício financeiro deverão apresentar Balanço de Abertura ou 
último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 
 
1-5.2- Para verificação da boa situação econômica e financeira do licitante serão exigidos os seguintes 
índices: Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero); Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 
1,0 (um vírgula zero). 
 
1-5.3- A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 01 (um), resultantes da aplicação 
das seguintes fórmulas: 
 

 



 

  

1-5.4- Será considerada apta financeiramente a empresa que tiver os índices de Liquidez Geral (LG), 
Liquidez Corrente (LC) e o índice de Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1,0 (um). 
  
1-5.5- As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço.  

 
1-5.6- Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 
 
2- Os documentos relacionados no item 1 deste Título poderão ser substituídos pelo Certificado de 
Registro Cadastral - CRC, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Moema-MG, em vigor na data da 
realização da Tomada de Preços, desde que expressamente indicados no referido cadastro. 
 
2-1. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e 
alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de procuração, ou 
Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos 
documentos. 
 
2-2. No caso de não constar no CRC do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Moema-MG quaisquer 
documentos exigidos no item 1, o licitante deverá complementar a documentação exigida. 
 
2-3. Se os documentos relacionados no item 1 deste Título, indicados no CRC do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Moema-MG estiverem com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos 
documentos, em vigor. 
 
3- A Comissão Permanente de Licitação fará consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a 
regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; em observância à 
legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela 
internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
 
4- A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a documentação 
exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição. 
 
4-1. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada 
habilitada no certame, prorrogáveis por igual período, a critério do SAAE, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa. 
 
4-2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido ao(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 
4-3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
4-4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará inabilitação da ME ou 
EPP. 



 

  

5- Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, 
com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação. 
 
5-1. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados a Comissão Permanente de Licitação para autenticação, durante a sessão de abertura do 
envelope Documentação de Habilitação. 
 
5-2. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser 
datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da licitação, com exceção da prova de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, que, conforme 
especificado no item 4, deste título, será consultado ao site da Receita Federal na internet para 
certificação sobre a regularidade da inscrição. 

 
6- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 
do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:  
 
6-1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 
6-2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial ; 
  
6-3. Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 
com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

 
6-4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.  
  
7- Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo 
apresentados por disco magnético. 

 
8- A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título, ou a ausência, salvo 
disposto no item 5, inabilitará o licitante. 

 
⁴NOTA EXPLICATIVA: A definição de “quadro permanente da licitante” para fins de cumprimento do 
requisito de qualificação técnica, previsto no art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, foi extraída da 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, Acórdão n° 2.297/2005 – Plenário. 
 
NOTA EXPLICATIVA: Embora a matriz e a filial sejam estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, o 

direito tributário confere tratamento específico aos diferentes estabelecimentos empresariais, 
considerando cada um deles um domicílio tributário. 
 

X – DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
1- A Proposta Comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo III ou em modelo próprio, 
desde que contenha todas as informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, n.º do 



 

  

CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou 
credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, 
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos 
demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 
constando: 
 
1-1. Descrição do objeto, conforme especificações constantes no Anexo I (Projeto Básico-Termo de 
Referência) e demais anexos do edital;  
 
1-2. Apresentar preço unitário e total de cada item e subitem da planilha de preços e valor total da 
proposta, junto aos quais se considerarão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto 
licitado (inclusive o BDI).  

 
1-3. Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02 (duas) casas decimais.  

 
1-4. O licitante poderá indicar, em sua proposta, os valores referentes a materiais e/ou equipamentos que 
não integram a base de cálculo da retenção para a Previdência Social, a serem utilizados na execução dos 
serviços e discriminados na nota fiscal/fatura.  

 
1-4.1. Caso os valores não sejam discriminados na proposta, a base de cálculo da retenção ficará limitada 
aos percentuais mínimos previstos na legislação pertinente. 
 
1-5. Não se admitirá preço global superior ao apresentado na planilha orçamentária.  
 
1-6. A proposta não poderá apresentar preços unitários superiores aos constantes do Anexo II – planilha 
orçamentária. 

 
1-7. Indicação do prazo de garantia (dos serviços), não podendo ser inferior a 05 (cinco) anos.  

 
1-8. Os quantitativos constantes da planilha de serviços, do Projeto básico (anexo I), são referenciais, mas 
não poderão ser alterados nas propostas. Os serviços serão pagos conforme sua medição.  

 
1-9. O preço total, apresentado para o item deverá incluir a completa execução dos serviços, incluído a 
mobilização e desmobilização, quaisquer diferenças apuradas pelo licitante na especificação dos serviços 
deverão ser computadas na composição do preço do item, pois não acarretarão pagamentos adicionais no 
preço unitário pelo SAAE.  

 
1-10. A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.  

 
1-11. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão consultar as especificações e vistoriar 
o local dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus 
trabalhos, de modo a não incorrerem em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de 
eventuais pretensões de acréscimo de preços. 
 
2- O preço deverá ser proposto considerando-se a execução do objeto licitado no SAAE, incluídos os 



 

  

valores de quaisquer despesas com mobilização e desmobilização, instalação, máquinas, equipamentos,  
ferramentas, todos materiais necessários, transporte, mão de obra, EPI's, encargos previdenciários e 
trabalhistas, seguros, fretes, tributos e outras despesas, além do lucro e despesas indiretas, BDI. 
 
3- A Proposta Comercial terá validade por no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

 
3-1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
4- Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a 
contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.  
 
4-1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os 
licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse do SAAE.  
 
4-2. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá 
do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  
 
5- A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado, inclusive especificações do termo de 
referência. 
 
6- A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância 
com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente.  

 
7- Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e (ou) 
multiplicação;  

 
8- A falta de assinatura e (ou) rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura dos envelopes Proposta com poderes para esse fim;  

 
9- A falta de CNPJ e/ou endereço completo poderá ser suprida com aqueles constantes dos documentos 
apresentados dentro do envelope nº 01.  

 
10- A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na proposta, desde que 
não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no 
art. 43, §3° da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10-1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação de cópias pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
 



 

  

XI – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
1- O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor valor total do objeto, desde 
que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
2- Será desclassificada a Proposta Comercial que: 
 
2-1. Não se refira à integralidade do objeto.  
 
2-2. Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência.  

 
2-3. Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, §§ 
1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
2-3.1- Se a CPL entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que o licitante demonstre a 
exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos.  
 
2-3.2- Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada.  

 
2-4. Apresentar preços unitários e globais, superiores ao preço estimado pelo SAAE. (planilha 
orçamentária - Anexo II). 
 
3- Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 
 
4- Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes da Planilha de Preços 
serão corrigidos pela CPL. 
 
5- A CPL poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não 
afetem o seu conteúdo. 

 

XII – DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 
1- A Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura da licitação em sessão pública, com a 
presença das proponentes interessadas, no dia, hora e local estabelecidos na página 01, deste edital, 
devendo adotar os seguintes procedimentos: 
 
a) Abrirá os envelopes relativos à habilitação, conferindo os documentos exigidos no edital. Os membros 
da comissão rubricarão cada documento, facultando às licitantes fazê-lo;  
 
b) Analisará cada documento e emitirá seu julgamento;  



 

  

c) Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia expressa das 
licitantes ao direito de recorrer, a comissão devolverá, fechados, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS às 
licitantes inabilitadas; 

 
d) A comissão abrirá os envelopes contendo as propostas de preços das licitantes habilitadas, procedendo 
ao respectivo julgamento, de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos no EDITAL. 
Os membros da comissão e os representantes das licitantes deverão rubricar cada documento;  

 
e) A comissão lavrará atas circunstanciadas das sessões da licitação, assiná-las-á e as oferecerá para 
assinatura das licitantes; organizará o mapa de apuração, o relatório respectivo, classificará as propostas 
de acordo com os critérios estabelecidos no Edital e emitirá julgamento sobre a proposta mais vantajosa 
para o SAAE;  

 
f) A Diretora Executiva do SAAE homologará ou não o resultado da licitação e ordenará o expediente 
contratual, quando for o caso. 
 
2- Será facultado à comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à juntada de documentos não 
apresentados em ocasião oportuna;  
 
3- Reserva-se à comissão o direito de realizar a análise dos documentos e o julgamento das propostas 
reservadamente ou em público.  

 
4- Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de abertura e julgamento das propostas, em nome da 
empresa licitante, tão somente seu dirigente, proposto ou procurador, credenciado.  

 
5- Será proclamado vencedor o licitante que, dentro das especificações do Edital, apresentar a proposta de 
menor valor total do item desta licitação, desde que o mesmo não seja notoriamente insuficiente para a 
execução do mesmo, tendo como parâmetro o preço de mercado.  

 
6- Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.  

 
7- No caso de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Comissão poderá 
convocar todos os licitantes para no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas 
escoimadas das suas causas, conforme art. 48 da Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações.  

 
8- Caso as participantes não sejam microempresas ou empresas de pequeno porte e verificada a absoluta 
igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, depois de observado o 
disposto no art. 3º, parágrafo 2º da lei 8.666/93, obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual 
todas as licitantes serão convidadas conforme art. 45º. Parágrafo 2º da lei 8.666/93. 

 
9- Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada 
por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate 
ficto previsto no art. 44, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06. 

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



 

  

10-1. Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o mesmo será 
convocado para, no prazo de 60 (sessenta) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 
preferência.  
 
10-2. Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão Permanente de 
Licitação encaminhará correspondência ao licitante, inclusive por meio eletrônico, fixando prazo para 
apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência. 

 
10-3. Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de 
preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão. 

 
10-4. Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma dos subitens 
anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite 
estabelecido no item 9, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência. 

 
10-5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nesse limite, a 
Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro 
poderá apresentar nova proposta comercial.  

 
10-6. Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, 
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais.  

 
10-7. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, após aplicação do direito de preferência instituído 
pela Lei Complementar nº. 123/06, ofertar o menor preço. 
 
11-  Após a divulgação do julgamento, e decorrido o prazo recursal previsto em Lei, a Presidente da 
Comissão submeterá o processo à autoridade superior, para fins de homologação, revogação ou anulação 
desta licitação. 
 

XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
1- As despesas decorrentes da licitação correrão pelas seguintes dotações orçamentárias: 
 
17.512.0019.3002.4490.51 – AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA 
17.512.0021.3004.4490.51 – AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO 
 

XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
1- O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido 



 

  

de licitar e contratar com a com a Administração Pública Municipal e, pelo prazo de até dois anos, sem 
prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais. 
 

XV – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

 
1- A licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou 
inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços. 
 
2- Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 
 
2-1. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a CPL poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à autoridade competente.  
 
2-2. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109, da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de 
Preços franqueados aos interessados. 
 
3- Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender reconsideração 
total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, 
exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio. 
 
4- O recurso interposto deverá ser protocolizado na Comissão Permanente de Licitação, à Rua Goitacazes, 
161, Rosário, Moema-MG, CEP 35.604-000.  

 
5- A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no mural no saguão da 
autarquia, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros “AMM” e no site  www.saaemoema.mg.gov.br. 
 

XVI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
1- Inexistindo manifestação recursal; ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará o processo para a autoridade competente homologar o 
procedimento licitatório e adjudicar o objeto ao licitante classificado em primeiro lugar. 
 

XVII – INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
1- Depois de homologado o resultado desta TOMADA DE PREÇOS, o licitante vencedor será convocado 
para a assinatura do contrato, dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
  

http://www.saaemoema.mg.gov.br/


 

  

2- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo SAAE de 
Moema-MG.  
 
3- Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o licitante vencedor mantém as condições de 
habilitação.  

 
4- Quando o licitante convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos, o SAAE de 
Moema-MG poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados, ou poderá revogar esta tomada de preços independentemente da cominação prevista no art. 
81 da Lei n.º 8.666/1993. 
 

XVIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1- Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS 
CONDIÇÕES LOCAIS 
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO 
ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO X – PROJETOS EXECUTIVOS 
 
2- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do 
licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
3- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada ou se tratar dos envelopes de licitantes desqualificados ou 
de envelope Proposta Comercial de licitantes inabilitados. 
 
4- Na análise da documentação de habilitação e no julgamento da Proposta Comercial, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados. 
 
5- Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 



 

  

6- A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 
conforme disposto no art. 43, §3° da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
6-1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada, sendo possível, ainda, a autenticação de cópias pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
6-2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da 
proposta. 
 
7- A participação do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste 
Edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
 
8- A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o SAAE revogá-la, no todo 
ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá- la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
9- O SAAE convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, observado o prazo de validade da proposta, nos termos do Título X. 

 
9-1. Na hipótese de o adjudicatário não comparecer para assinar o termo de contrato no prazo 
estabelecido, aplicar-se-á as sanções cabíveis. A comissão examinará as propostas subsequentes e a 
habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao 
Edital, podendo ainda, negociar o preço. 
 
10- As decisões da Diretora Executiva do SAAE e da Comissão Permanente de Licitação serão divulgadas no 
site: www.saaemoema.mg.gov.br e publicadas no Saguão da Autarquia, conforme previsto na Lei Orgânica 
do Município.  
 
11- O SAAE poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento 
das propostas ou para sua abertura. 

 
12- A Comissão Permanente de Licitação, no interesse público, poderá relevar omissões puramente 
formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao Edital. 

 
13- O SAAE deverá anular a presente licitação, no todo ou em parte, sempre que ocorrer ilegalidade de 
ofício ou por provocação.  

 
14- A adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acordadas, os acréscimos ou reduções 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da nota 
de empenho.  

 
15- É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital por irregularidade 
na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 



 

  

recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta. 
 
15-1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração do SAAE a licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos 
envelopes Documentação e Proposta, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
  
15-2. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Tomada de 
Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
15-3. A impugnação interposta deverá ser feita, exclusivamente, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Moema-MG, situado na rua Goitacazes, nº. 161, Rosário, Moema-MG de 12:00 às 17:00 horas. 
 
16- A apresentação da proposta implica aceitação plena e total das condições deste EDITAL, ficando 
automaticamente prejudicada a proposta que contrarie suas normas. 
 
17- Fica eleito o foro da Comarca de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais  
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 
Moema – MG, 09 de Dezembro de 2019. 

                    
__________________________________ 

Jussara Sigridy Assunção Medeiros 
Presidente CPL 



 

  

ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019  

PROJETO BÁSICO – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO:  
 
Contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia; para construção de 
fundação (base) de 01 (um) reservatório de água potável, com capacidade de armazenamento de 15.000 
(quinze mil) litros de água, no distrito da Caiçara, com o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, 
equipamentos e mão de obra especializada; conforme especificações e quantitativos constantes neste 
Projeto Básico, Planilha Quantitativa e Projeto Arquitetônico - Anexo XI. 
 
 

OBRA: FUNDAÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA NO DISTRITO CAIÇARA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 

1. INSTALAÇÕES INICIAS DA OBRA     

1.1 LOCAÇÃO  M² 6,25 

2. MOVIMENTO DE TERRA     

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 2,50 

2.2 
ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA IN 
LOCO D= 320MM 

M 36,00 

3. ARMAÇÃO     

3.1 ARMADURA DE AÇO CA 50 - ARMADURA BASE KG 171,55 

3.2 ARMADURA DE AÇO CA 50 - ARMADURA TUBULÃO KG 181,00 

4. CONCRETAGEM     

4.1 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M³ 0,35 

4.2 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE"A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2),CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 3,16 

4.3 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE"A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 2,60 

5 INSTALAÇÃO DA CAIXA DÁGUA     

5.1 PARAFUSOS E PORCAS FIXAÇÃO - CAIXA NA BASE UNID 8,00 

5.2 MÃO DE OBRA PARA PRUMO E FIXAÇÃO DA CAIXA DÁGUA SERV. 1,00 

5.3 
BASE DE ESTRUTURA METÁLICA - ANCORAGEM METÁLICA 
RESERVÁTORIO 

UNID 1,00 

6 SERVIÇO DE GUINCHO     

6.1 GUINCHO PARA SUSPENSÃO ACIMA DE 20 METROS SERV. 1,00 

 
 



 

  

OBRA: ESCADA E PASSARELAS NA ETE - OBRA DE ACESSIBILIDADE – ZONA RURAL DE MOEMA-MG 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 

1. INSTALAÇÕES INICIAS DA OBRA     

1.1 LOCAÇÃO - ESCADA - SAPATA E PILARES PASSARELA 4 E 5 M² 26,30 

1.2 LOCAÇÃO - SAPATA E PILARES PASSARELA 6 E 7 M² 1,45 

        

2. INFRAESTRUTURA     

2.1 ESCADA     

2.1.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30M 
- ESCADA 

M³ 5,78 

2.1.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE (0.80X0.80X0.05) M³ 0,29 

2.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS 3/8) 

KG 96,25 

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS - ESPERA PILAR) 

KG 11,10 

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE10.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 66,70 

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 18,50 

2.1.5 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE"A", COM FCK 25MPA, BRITANº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 6,90 

2.1.6 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X), INCLUSIVE ESCORAMENTO - (CINTAS) 

M² 15,00 

        

2.2 PASSARELA O4     

2.2.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 
M  

M³ 1,15 

2.2.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M³ 0,05 

2.2.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 11,55 

2.2.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 51,82 

2.2.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 3,70 

2.2.6 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 1,15 

2.2.7 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X), INCLUSIVE ESCORAMENTO 

M² 1,08 

        

2.3 PASSARELA O5     

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M³ 1,10 



 

  

M  

2.2.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M³ 0,07 

2.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 7,70 

2.2.4 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 1,13 

        

3. SUPERESTRUTURA     

3.1 ESCADA     

3.1.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X), INCLUSIVE ESCORAMENTO -  (PILARES E VIGAS) 

M² 51,60 

3.1.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO - (PILARES E VIGAS) 

M³ 2,90 

3.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR E VIGAS) 

KG 59,00 

3.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.- (PILAR E VIGAS) 

KG 171,00 

3.1.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (ARMADURA ESCADA) 

KG 74,00 

3.1.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.- (ARMADURA ESCADA) 

KG 76,00 

3.1.6 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE"A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 24,94 

        

3.2 PASSARELA 1,2 E 3     

3.2.1 BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO  M² 4,00 

3.2.2 

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 
25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. - (TRECHO 01, 
TRECHO 02 E TRECHO 03) 

M² 26,50 

        

3.3 PASSARELA 4     

3.3.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X), INCLUSIVE ESCORAMENTO 

M² 6,80 

3.3.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

M³ 0,65 

3.3.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

KG 7,60 

3.3.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

KG 22,50 

3.3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO KG 23,50 



 

  

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

3.3.5 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 
25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. - (PASSARELA 04) 

M² 9,66 

        

3.4 PASSARELA 5     

3.4.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X), INCLUSIVE ESCORAMENTO. - ( PILARES E VIGAS) 

M² 2,35 

3.4.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO 

M³ 0,50 

3.4.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

KG 10,50 

3.4.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

KG 31,20 

3.4.5 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 
TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 
25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. 

M² 7,70 

        

3.5 GUARDA CORPO     

3.5.1 
GUARDA CORPO PASSARELA 1, 2 E 3; PASSARELA 4; PASSARELA 5;  
REAPROVEITAR GUARDA CORPO EXISTENTE, CORTE, LIXAMENTO, 
TRATAMENTO E PINTURA;  44 METROS 

VB 1,00 

 
 
2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
2-1.Serviços Preliminares:  

 
2-1.1.  Deverão contemplar todos os custos com a mobilização e desmobilização dos recursos necessários 
à execução dos serviços, deverá estar também previsto os eventuais custos com canteiro de obras, guarda 
de materiais e equipamentos, alojamento, transporte e alimentação dos funcionários, uniforme fornecido 
aos mesmos, local coberto para alimentação na frente de serviço com fornecimento de água  potável 
fresca. 
 
2-1.2. Deve incluir toda a segurança e sinalização da obra. 

 
2-2. Escavações: 
 
2-2.1. O material da limpeza da área da obra deverá ser removido para local a ser indicado pelo SAAE de 
Moema-MG.  
 
2-2.2. Todos os itens deverão contemplar os custos com pessoal, equipamentos e materiais. 
 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 



 

  

3-1. O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Moema-MG justifica a necessidade da 
CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO (BASE) PARA RESERVATÓRIO NO DISTRITO DA CAIÇARA, visando melhorias 
no abastecimento de água da região do referido distrito, visto que a estrutura atual está precária; e a 
CONSTRUÇÃO DE ESCADAS E RAMPAS NA ETE visa a melhora na acessibilidade para manutenção e 
vistoria da mesma. 
 
4. AVALIAÇÃO DE CUSTO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA.  
 
2-1. Conforme exigência legal, o Setor de Compras do SAAE, elaborou as planilhas orçamentárias dos 
serviços, com base em preços pesquisados no SINAP e SETOP, apurando-se o valor médio estimado para a 
execução dos serviços, de R$ 57.664,06 (cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e seis 
centavos), conforme apresentado no Anexo II – Planilha Orçamentária.  
 
2-2. O desembolso se fará mediante as rubrica das dotações orçamentárias:  
 
17.512.0019.3002.4490.51 – AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA 
17.512.0021.3004.4490.51 – AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO, 
conforme Estimativa Orçamentária e Financeira, emitida pelo setor competente, devidamente autorizada 
pela Diretora Executiva do SAAE, Sra. Talita Assunção Franco Barros. 
 
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
O critério de julgamento definido no edital será o de menor preço, representado pelo menor preço global, 
desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
6. REQUISITOS NECESSÁRIOS:  

 
7-1. Ser empresa devidamente habilitada junto ao Conselho Regional de Engenharia.  
 
7-2. O licitante deverá elaborar proposta levando em consideração que os serviços objeto deste Processo 
Licitatório devem ser executados de forma completa, portanto devem ser entregues de forma global. Em 
consequência, ficará a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe 
cabendo posteriormente qualquer acréscimo de pagamentos decorrentes.  

 
7-3. Com o recebimento da proposta, o SAAE entenderá que todos os prazos e especificações foram 
detalhadamente analisados e considerados compatíveis com a execução do serviço, bem como incluídas 
todas as despesas necessárias, tais como: ART's, impostos, máquinas e equipamentos, mão de obra 
especializada e todo material necessário, transporte, frete, alimentação, sinalização, EPI's, mobilização e 
desmobilização, etc.  

 
7-4. Se responsabilizar pelos serviços executados conforme previsto na legislação federal pelo prazo de 05 
(cinco) anos contados do seu recebimento.  

 
7-5. Apresentar ART's quitadas, dos serviços executados.  

 
7-6. Deverão estar incluídos nos custos da proposta a disponibilidade para acompanhamento dos serviços, 



 

  

de: 
 
a) 01 (um) engenheiro civil, responsável técnico indicado na assinatura do contrato, com visita na obra 
sempre que necessário, devidamente registrado no CREA ou CAU, com experiência profissional 
comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação; 
 
b) 01 (um) encarregado, em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços, com 
experiência em trabalhos de natureza compatível com o objeto da presente licitação.  

 
c) 01 (um) topógrafo, sempre que necessário devidamente registrado no CREA. 
 
7-7. Dos funcionários da empresa que estiverem trabalhando nos serviços, deverão ser apresentadas ao 
SAAE antes do início do serviço: copia dos ASO's (atestado de saúde ocupacional) e dos comprovantes 
recebimento dos EPI´s (equipamento de proteção individual). 

 
7-8. É permitida a subcontratação de parte dos serviços, com anuência prévia do SAAE - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Moema-MG.  

 
7-9. A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.  

 
7-10. É vedada a subcontratação total do objeto.  

 
7-11. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o SAAE de Moema-MG, antes do 
início dos trabalhos que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre 
os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de 
cargo comissionado no SAAE de Moema-MG. 

 
7. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO:  

 
7-1. Prazo da Prestação dos Serviços 
  
7-1.1. O prazo de execução da obra será o previsto nas planilhas orçamentárias, a partir da emissão da 
Ordem de Serviço. 
 
7-2. Ordem de Serviço 
 
7-2.1. Os serviços contratados terão início 05 (cinco) dias após o recebimento, pela CONTRATADA, da 
Ordem de Serviço, que será expedida pelo SAAE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a 
homologação do processo. 
 
7-3. Administração dos Serviços 
 
7-3.1. Os serviços deverão ser administrados por uma equipe técnica competente e experiente, composta 
por 1 (um) engenheiro civil, responsável técnico pelos serviços, devidamente registrado no CREA ou CAU e 
1 (um) encarregado com experiência em trabalhos de natureza compatível com o objeto da presente 
licitação. 



 

  

7-4. Fiscalização e Acompanhamento 
 
7-4.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Moema-MG, através de funcionário nomeado para fiscal 
do contrato, exercerá a fiscalização dos serviços prestados e acompanhamento.  
 
7-4.2. O fiscal será responsável para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto da contratação.  

 
7-4.3. A fiscalização poderá exigir da contratada o reforço de equipamento ou substituição de unidade, 
caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente ou impróprio para dar ao serviço andamento previsto, 
de excelente qualidade.  

 
7-4.4. A fiscalização do SAAE não eximirá de responsabilidade a contratada pela execução do serviço 
defeituoso. 

 
7-5. Medições  
 
7-5.1. As medições serão feitas mensalmente, a partir da autorização do início dos serviços, de acordo com 
as etapas do cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA. 
 
7-5.2. Somente será medido o serviço executado de acordo com o previsto no cronograma apresentado 
pela contratada, observados os respectivos projetos, especificações e preços de planilhas. 
 
7-5.3.Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no cronograma para 
compensar outros em atraso, desde que o valor total da medição não ultrapasse o total previsto na etapa 
e não haja prejuízo da qualidade e do bom andamento dos serviços. 

 
7-5.4. Poderá ser ultrapassado o limite previsto no item anterior desde que atenda a qualquer das 
hipóteses abaixo:  

 
a) O valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores acrescidos dos previstos 
na etapa;  
 
b) Antecipação dos serviços previstos no cronograma, desde que previamente autorizados pelo SAAE. 
 
Os itens mobilização e desmobilização, seraõ pago da seguinte forma: 50% do valor junto a primeira 
medição e 50% junto a medição final. 
 
7-6. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos (anexo X), não 
poderão constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a 
composição de preços unitários. 
  
7-7. Considerar-se-á a CONTRATADA como especializada nos serviços em questão e apta a detectar 
omissões nos projetos apresentados, de forma a esclarecê-las na visita técnica e considerar todos os 
custos nos valores unitários da proposta para a perfeita execução dos serviços.  

 
7-8. Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com a especificação técnica contida 



 

  

neste Projeto Básico e projetos fornecidos, as especificações dos fabricantes dos materiais a serem 
instalados e os demais elementos que integram o instrumento de licitação.  

 
7-9. O horário normal de trabalho da Construção Civil que é das 7 às 17 horas, quando for necessário, 
poderá ser estendido, após prévia autorização do gestor do contrato, durante a semana, no máximo até as 
21h e aos sábados, até as 16h, sempre observando o nível de ruído, a partir das 18h. A execução dos 
serviços aos sábados, domingos e feriados deverá estar incluída no custo do serviço pela CONTRATADA.  

 
7-10. Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto ou durante a execução deste, sem o 
consentimento escrito e assinado pelo gestor do contrato.  

 
7-11. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de 
primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações.  

 
7-12. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer 
rigorosamente as normas e especificações constantes deste projeto básico, as normas da ABNT e dos 
fabricantes e as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.  

 
7-13. Material similar a ser utilizado deverá ser apresentado com antecedência ao CONTRATANTE para a 
competente autorização.  

 
7-14. Os casos não abordados serão definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrão de 
qualidade previsto para os serviços em questão. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações 
sem autorização expressa do Gestor do Contrato.  

 
7-15. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade 
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados, etc.  

 
7-16. A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços não será reduzida, ou alterada, em 
decorrência da existência da fiscalização do CONTRATANTE.  

 
7-17. Os representantes do CONTRATANTE e toda pessoa autorizada pelo mesmo terão livre acesso aos 
serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais 
e equipamentos relativos aos serviços, desde que, estejam trabalhando na obra, com uniforme e crachá de 
identificação. 

 
7-18. O SAAE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços 
ofertados, obedecido ao disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
7-19. Os serviços contratados, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, somente poderão ser 
subcontratado parcialmente, com autorização prévia do SAAE por escrito, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusive rescisão. É obrigatório a apresentação do contrato realizado com o subcontratado e 
comprovante de recolhimento dos tributos INSS e FGTS dos funcionários que realizarão os serviços objeto 
desta subcontratação. Caso, a contratada não possua em seu quadro permanente topógrafo, este poderá 
ser contratado, desde que autorizado pelo SAAE, e com a apresentação do contrato e certidões.  

 



 

  

7-20. Ficará a critério do CONTRATANTE rejeitar qualquer trabalho executado que não satisfaça às 
condições contratuais. A inobservância da presente especificação técnica implicará na não aceitação 
parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a 
indenização.  

 
7-21. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir todos os trabalhos rejeitados pelo CONTRATANTE, logo 
após o recebimento da comunicação correspondente, correndo por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes das referidas demolições e reconstruções.  

 
7-22. Os serviços somente serão considerados entregues, após o término, por completo, de todos os 
trabalhos, inclusive a limpeza final, e após sido efetuado a vistoria pelo CONTRATANTE.  

 
7-23. CONTRATANTE se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do 
serviço, no todo ou em parte, de acordo com a conveniência técnica ou administrativa, reembolsando ao 
contratado o serviço já executado até a época e ainda não faturado. 

 
8. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
8-1. Ao considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará ao SAAE, que proceda à vistoria para 
fins de recebimento provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo CONTRATANTE, através de 
vistoria conjunta realizada pelo engenheiro, responsável técnico junto ao CREA ou CAU e pelo gestor e 
pela fiscalização do SAAE, e apresentação do diário de obras e do arquivo fotográfico.  
 
8-2. No Termo de Recebimento Provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria 
realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que estas não impeçam a utilização imediata.  

 
8-3. Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata, o Termo de Recebimento Provisório só 
será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo máximo estabelecido 
pela fiscalização do CONTRATANTE.  

 
8-4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório e 
desde que não haja quaisquer defeitos, falha ou imperfeição nos serviços, será firmado o Termo de 
Recebimento Definitivo dos serviços, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código Civil a respeito da 
empreitada de material e mão de obra. 

 
9.CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: 
 
9-1. Os pagamentos serão realizados, mensalmente, efetuado em função dos serviços executados a cada 
período de 30 dias; por meio de medição realizada pelo CONTRATANTE, e ainda, conforme o cronograma 
físico-financeiro apresentado e aprovado, após a emissão da Nota Fiscal; demonstrando a quantidade 
unitária e total com os respectivos preços unitário e total, sendo que o pagamento será efetuado, até 5º 
(quinto) dia útil após a apresentação e aprovação da Nota Fiscal e recebimento pelo setor responsável. 
 
A nota fiscal deverá ser apresentada, acompanhada das guias de GFIP e FGTS com comprovante de 
quitação, e CND Municipal, estadual e federal conjunta INSS e FGTS, CND trabalhista, do diário de obras e 
do arquivo fotográfico (do período). 



 

  

9-2. Caso seja constatada alguma irregularidade na sua emissão, o termo inicial do prazo de pagamento 
será o da sua efetiva entrega ou reapresentação, não acarretando qualquer ônus para o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Moema-MG.  
 
9-3. A liberação do pagamento, contudo, ficará sujeita ao aceite pelo Setor responsável.  

 
9-4. O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, através de transferência bancária ou 
depósito bancário. No caso de depósito bancário, constar no corpo da Nota Fiscal o nome do banco, 
número da agência e conta-corrente.  

 
9-5. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados utilizando-se as 
alíquotas previstas para o objeto licitado. 
 
10.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 
10-1.Utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados, necessários e suficientes à boa 
execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que 
se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados ao SAAE ou a terceiros. 
 
10-2. Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à realização de todos os serviços 
relacionados à execução da obra, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos 
contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo 
pagamento de seus  salários  e  benefícios,  tributos  e  contribuições  correlatas,  alojamento,  
alimentação,  transporte, indenizações, multas e outras penalidades eventualmente advindas de infrações 
cometidas, reclamatórias judiciais  e  quaisquer  medidas  propostas  por  seus  empregados,  empregados  
dos  subcontratados,  ou terceiros, eximindo o SAAE de qualquer responsabilidade direta, solidária e/ou 
subsidiária pelos mesmos, a  qualquer  tempo,  e  assumindo  integral  responsabilidade  por  quaisquer  
reclamações  trabalhistas  que vierem a ser ajuizadas contra o SAAE, em relação ao Contrato. 
 
10-3. Utilizar  na  execução  dos  serviços,  somente  pessoas  idôneas,  treinadas,  habilitadas  e  
capacitadas, assumindo total responsabilidade sobre quaisquer danos ou faltas que tais pessoas venham a 
cometer, podendo o SAAE exigir o afastamento imediato, de qualquer empregado da CONTRATADA que 
comporte de  modo  inadequado,  desrespeite  as  normas  internas  da  Autarquia  ou  cometa  falta  que  
implique comprometimento da qualidade dos serviços. 
 
10-4. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, parafiscais, 
sociais, tributárias,  trabalhistas,  previdenciárias,  de  seguro,  higiene  e  segurança  do  trabalho  
decorrentes  da execução do Contrato. 
 
10-5. Cumprir  e  fazer  cumprir  as  leis,  decretos,  demais  instruções  normativas,  normas  
regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e 
saúde no trabalho. 
 
10-6. Fornecer  e  fiscalizar  o  uso  de  todos  os  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  para  os  
seus empregados e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo com as normas da 
ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 



 

  

10-7. Disponibilizar  prontamente  as  informações  requeridas  pelo  SAAE  relativas  ao  andamento  dos  
serviços, particularmente  aquelas  pertinentes  ao  controle  de  qualidade  e  a  garantia  da  qualidade  
dos  materiais, equipamentos e serviços, assim como esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à 
execução do objeto do Contrato. 
 
10-8. Responsabilizar-se exclusivamente e em solidariedade com as subcontratadas por todas as 
providências judiciais ou extrajudiciais, relativas a questões vinculadas a danos causados a terceiros e/ou 
prepostos, as quais serão tomadas em seu próprio nome e às suas expensas. 
 
10-9. Apresentar cronograma físico-financeiro, aprovado pelo SAAE, até no máximo 05 (cinco) dias após a 
data de assinatura do contrato, sendo que o físico deverá estar em conformidade com os prazos para 
execução dos serviços apresentados pelo SAAE. 
 
10-10. Apresentar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou CAU, 
devidamente quitada, no prazo máximo de 10 (dez) dias após assinatura do contrato. 
 
10-11. Manter, no local dos serviços, um Diário de Obras, desde o início dos serviços, destinado 
exclusivamente às  anotações  por  parte  da  mesma  e  da  fiscalização  sobre  o  andamento  dos  
serviços,  modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei.  
 
10-12. Fornecer arquivo fotográfico dos serviços executados. Importante: os serviços deverão ser 
fotografados diariamente. 
 
10-13. Se responsabilizar pelo guarda de todo material e equipamento utilizado nos serviços. 
 
10-14. Fornecimento de todo equipamento necessário para a execução dos serviços. 
 
10-15. Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao SAAE, 
imediatamente, qualquer  alteração  que  possa  comprometer  a  continuidade  da  contratação,  bem  
como  substituir  os documentos com prazo de validade expirado; 
 
10-16. Os funcionários da empresa que estiverem trabalhando nos serviços, devem ter suas CTPS anotadas 
e cópia das mesmas deverão ser apresentadas ao SAAE antes do início do serviço, com a relação de todos 
os funcionários da contratada que prestam serviço para o SAAE, apresentar também copia do ASO e copia 
do comprovante recebimento dos EPI´s. 
 
10-17. Apresentar mensalmente junto a nota fiscal cópias das guias de GFIP (constando o nome dos 
funcionários que estão trabalhando nos serviços), cópia das guias de FGTS inclusive comprovante de 
quitação referente ao mês da execução do serviço; 
 
10-18.Fornecimento de transporte diário e alimentação dos seus funcionários. 
 
10-19. Remover os entulhos e materiais não aproveitáveis conforme especificado no memorial. 
 
10-20. Cumprir as normas  de higiene no trabalho, inclusive disponibilizar Banheiro químico para os 



 

  

funcionários. Afastar, após notificação, o empregado  que, a critério do SAAE, proceder de forma  
desrespeitosa  para com os empregados e clientes desta, com os próprios colegas, além do público em 
geral ou por julgar inconveniente por inépcia; 
 
10-21. Comunicar  ao  SAAE  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  quando  ocorrer:  
afastamento, substituição ou inclusão de qualquer elemento à equipe que esteja executando os trabalhos 
para ao SAAE. 
 
10-22. Fornecer  e  tornar  obrigatório  o  uso  de  uniformes  adequados  à  função  e  da  identidade  
funcional  da Contratada ou de subcontratada(s) dentro da área de realização dos serviços, de acordo com 
a legislação vigente. 
 
10-23. Reforçar, adequar ou substituir os seus recursos de equipamentos, máquinas, veículos, 
equipamentos de proteção individual e coletivo, instalações ou pessoal, se for constatada a sua 
inadequação para realizar os serviços. 
 
10-24. Fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva - 
EPI e EPC,  adequados  aos  riscos  decorrentes  da  execução  do  escopo  contratual,  garantindo  a  
proteção  da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das atividades, inclusive a de 
terceiros. 
 
10-25. Comunicar  os  Acidentes  do  Trabalho  ao  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS),  por  meio  
de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, imediatamente após a sua ocorrência. 
 
10-26. Providenciar em caso de embargo, interdição ou paralisação dos serviços, por meios adequados, a 
devida proteção e resguardo do local da ação, de maneira a não oferecer riscos a terceiros e ao meio 
ambiente. 
 
10-27. Arcar com as despesas do registro da obra no CREA ou CAU. 
 
10-28. Reparar,  prontamente,  os  danos  ou  avarias  causadas  por  seus  empregados  aos  bens  do  
SAAE  e  a terceiros.  
 
10-29. Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, insumos e mão 
de obra, horas  extras  de  empregados,  transporte,  ferramentas,  mão  de  obra  especializada,  topógrafo  
(quando necessário),  equipamentos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  
prêmios  de seguro,  taxas  e  outras  despesas  de  qualquer  natureza  que  se  fizerem  indispensáveis  à  
execução  do objeto. 
 
10-30.Concluída a obra, o executor deverá fornecer ao SAAE os desenhos atualizados de qualquer 
elemento que tenha sofrido modificações durante a execução. 
 
10-31. A  CONTRATADA  deverá  apresentar  ao  SAAE,  ao  final  da  execução  dos  serviços,  toda  a  
documentação técnica,  na  forma  “as  built”,  em  mídia  eletrônica,  em  versão  Autodesk  AutoCAD  
2010  ou  compatível, informando  nos  arquivos  eletrônicos  a  configuração  de  plotagem  (cor  e  
espessura  de  linhas  e  textos), relacionando  os  arquivos  constantes  na  mídia,  de  desenhos  em  



 

  

extensão  DWG,  de  imagens  e  demais documentações técnica em PDF. 
 
10-32. Todos os documentos deverão ser apresentados de acordo com os padrões técnicos, baseados em 
práticas profissionais  das  boas  normas  de  arquitetura  e  engenharia,  observando  sempre  as  normas  
técnicas brasileiras aplicadas a cada caso. 
 
10-33. A  contratada  deverá  indicar  ao  SAAE  um  preposto,  podendo  preferencialmente,  ser  o  
engenheiro responsável técnico, para responder por todos os assuntos relacionados ao contrato. 
 
10-34. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito à 
segurança do trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos equipamentos de proteção 
individual, necessários, sob pena de paralisação imediata dos serviços. A segurança do trabalho será 
submetido as normas e fiscalização do SAAE. 
 
10-35. A  CONTRATADA  deverá  providenciar  diariamente  a  limpeza  da  área  onde  os  serviços  estão  
sendo realizados, destinando-os a caçambas (de responsabilidade da contratada) ou em locais próprios.  

 
10-36. Cumprir os prazos, bem como as outras disposições estabelecidas nos projetos anexos e no 
contrato. 
 
11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
11-1. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas.  

 
11-2. Realizar a vistoria para fins de recebimento provisório e definitivo de recebimento do objeto  

 
11-3. Zelar pela fiel execução do contrato. 

 
12. DAS SANÇÕES: 

 
12-1. DAS ADVERTÊNCIAS 
 
12-1.1 A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e 
responsabilidades assumidas em decorrência desta Tomada de Preços, por culpa exclusiva da Contratada.  
 
12-1.2 A Advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar 
transtornos ao desenvolvimento dos serviços do SAAE, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave.  

 
12-1.3 A sanção de Advertência poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção de multa. 
 
12-2.DAS MULTAS 
 
12-2.1 O atraso injustificado, a inexecução parcial e a inexecução total do objeto desta Tomada de Preços, 
desde que verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da Contratada, relativamente às 
obrigações em questão, torna-o passível das penalidades previstas na legislação vigente e nas disposições 



 

  

previstas neste Edital.  
 
12-2.2 O atraso injustificado, até que se configure a inexecução parcial do objeto sujeitará a Contratada à 
multa de mora de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total empenhado, por dia de atraso, conforme 
preceitos do Art. 86, da Lei 8.666/93.  

 
12-2.3 Caso haja a inexecução total do objeto será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) do valor 
total do empenho. 

 
12-2.4 Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando houver atraso injustificado por mais de 15 
(quinze) dias após o término do prazo fixado para a conclusão.  

 
12-2.5 Será configurada a inexecução total do objeto, quando houver atraso injustificado, do inicio dos 
serviços, por mais de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço;  

 
12-2.6 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pelo SAAE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.  

 
12-2.7 Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas projeto básico como de responsabilidade da 
CONTRATADA, o SAAE poderá reter parcelas de pagamentos, mediante simples comunicação escrita à 
CONTRATADA, ou ainda interpor medida judicial cabível.  

 
12-2.8 As multas e penalidades previstas neste Termo não têm caráter compensatório, sendo que o seu 
pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados ao SAAE por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
Moema-MG, 09 de Dezembro de 2019. 
 

______________________________________ 
Cristiano Amaral Rezende 

Engenheiro Responsável SAAE de Moema-MG. 
 

 
 



 

  

ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE CUSTOS 

OBRA: FUNDAÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA – DISTRITO CAIÇARA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

PREÇO  
ESTIM.  

UNIT. R$ 

VALOR 
ESTIM. 

TOTAL R$ 

1. INSTALAÇÕES INICIAS DA OBRA       64,62 

1.1 LOCAÇÃO  M² 6,25 10,34 64,62 

2. MOVIMENTO DE TERRA       3.906,72 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 2,50 65,93 164,84 

2.2 
ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA IN LOCO D= 
320 MM 

M 36,00 103,94 3.741,88 

3. ARMAÇÃO       2.986,37 

3.1 ARMADURA DE AÇO CA 50 - ARMADURA BASE KG 171,55 8,47 1.453,16 

3.2 ARMADURA DE AÇO CA 50 - ARMADURA TUBULÃO KG 181,00 8,47 1.533,21 

4. CONCRETAGEM       3.035,69 

4.1 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M³ 0,35 385,43 134,90 

4.2 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE"A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2),CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO 
(FABRICAÇÃO) 

M³ 3,16 504,05 1.590,27 

4.3 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE"A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO). 

M³ 2,60 504,05 1.310,52 

5 INSTALAÇÃO DA CAIXA DÁGUA       5.500,77 

5.1 PARAFUSOS E PORCAS FIXAÇÃO - CAIXA NA BASE UNID 8,00 40,61 324,88 

5.2 MÃO DE OBRA PARA PRUMO E FIXAÇÃO DA CAIXA DÁGUA SERV. 1,00 2.092,78 2.092,78 

5.3 BASE DE ESTRUTURA METÁLICA - ANCORAGEM METÁLICA RESERVÁTORIO UNID 1,00 3.083,11 3.083,11 

6 SERVIÇO DE GUINCHO       4.982,80 

6.1 GUINCHO PARA SUSPENSÃO ACIMA DE 20 METROS SERV. 1,00 4.982,80 4.982,80 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 20.476,97 

 

OBRA: ESCADA E PASSARELAS NA ETE - OBRA DE ACESSIBILIDADE – ZONA RURAL 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO  
ESTIM.  

UNIT. R$ 

VALOR 
ESTIM. 

TOTAL R$ 

1. INSTALAÇÕES INICIAS DA OBRA         

1.1 LOCAÇÃO - ESCADA - SAPATA E PILARES PASSARELA 4 E 5 M² 26,30 10,34 271,92 

1.2 LOCAÇÃO - SAPATA E PILARES PASSARELA 6 E 7 M² 1,45 10,34 14,99 

          286,91 

2. INFRAESTRUTURA         

2.1 ESCADA         



 

  

2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M - ESCADA M³ 5,78 65,93 381,10 

2.1.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE (0.80X0.80X0.05) M³ 0,29 385,43 111,78 

2.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS 3/8) 

KG 96,25 8,47 815,31 

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS - ESPERA PILAR) 

KG 11,10 8,43 93,61 

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 66,70 8,47 565,00 

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 18,50 8,43 156,02 

2.1.5 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE"A", 
COM FCK 25MPA, BRITANº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 6,90 504,05 3.477,93 

2.1.6 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO - (CINTAS) 

M² 15,00 48,46 726,87 

          6.327,62 

2.2 PASSARELA O4         

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M  M³ 1,15 65,93 75,83 

2.2.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M³ 0,05 385,43 19,27 

2.2.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 11,55 8,47 97,84 

2.2.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 51,82 8,47 438,95 

2.2.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 3,70 8,43 31,20 

2.2.6 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", 
COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 1,15 504,05 579,65 

2.2.7 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M² 1,08 48,46 52,33 

          1.295,07 

2.3 PASSARELA O5         

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M  M³ 1,10 65,93 72,53 

2.2.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M³ 0,07 385,43 26,98 

2.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 7,70 8,47 65,22 

2.2.4 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", 
COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 1,13 504,05 569,57 

          734,30 

3. SUPERESTRUTURA         

3.1 ESCADA         

3.1.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO -  (PILARES E VIGAS) 

M² 51,60 48,46 2.500,42 

3.1.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (PILARES E 
VIGAS) 

M³ 2,90 504,05 1.461,74 

3.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR E VIGAS) 

KG 59,00 8,43 497,57 

3.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.- (PILAR E VIGAS) 

KG 171,00 8,47 1.448,50 

3.1.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (ARMADURA ESCADA) 

KG 74,00 8,47 626,84 

3.1.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.- (ARMADURA ESCADA) 

KG 76,00 8,47 643,78 

3.1.6 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE"A", 
COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1E2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 24,94 504,05 12.570,95 

          19.749,80 

3.2 PASSARELA 1,2 E 3         

3.2.1 BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO  M² 4,00 116,72 466,89 



 

  

3.2.2 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO 
DE OBRA. - (TRECHO 01, TRECHO 02 E TRECHO 03) 

M² 26,50 102,77 2.723,41 

          3.190,30 

3.3 PASSARELA 4         

3.3.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M² 6,80 48,46 329,51 

3.3.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,65 504,05 327,63 

3.3.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

KG 7,60 8,43 64,09 

3.3.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

KG 22,50 8,47 190,59 

3.3.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

KG 23,50 8,47 199,06 

3.3.5 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO 
DE OBRA. - (PASSARELA 04) 

M² 9,66 102,77 992,76 

          2.103,64 

3.4 PASSARELA 5         

3.4.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO. - ( PILARES E VIGAS) 

M² 2,35 48,46 113,88 

3.4.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,50 504,05 252,02 

3.4.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

KG 10,50 8,43 88,55 

3.4.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

KG 31,20 8,47 264,29 

3.4.5 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO 
DE OBRA. 

M² 7,70 102,77 791,33 

          1.510,07 

3.5 GUARDA CORPO         

3.5.1 
GUARDA CORPO PASSARELA 1, 2 E 3; PASSARELA 4; PASSARELA 5;  
REAPROVEITAR GUARDA CORPO EXISTENTE, CORTE, LIXAMENTO, TRATAMENTO E 
PINTURA;  44 METROS 

VB 1,00 1.989,38 1.989,38 

            

          1.989,38 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 37.187,09 

 

 



 

  

ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  

 
Ao  
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Moema – MG.  
Comissão Permanente de Licitação  
 
Prezados Senhores,  
 
 Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto desta Tomada de Preços, 
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia; para 
construção de fundação (base) de 01 (um) reservatório de água potável, com capacidade de 
armazenamento de 15.000 (quinze mil) litros de água, no distrito da Caiçara, com o fornecimento de todos 
os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada; conforme especificações e 
quantitativos constantes neste Projeto Básico, Planilha Quantitativa e Projeto Arquitetônico - Anexo IX. 
 

(    ) INDIRETA BDI

(    ) DIRETA 24,57%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1. INSTALAÇÕES INICIAS DA OBRA

1.1 LOCAÇÃO M² 6,25

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 2,50

2.2 ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA IN LOCO D= 320MM M 36,00

3. ARMAÇÃO

3.1 ARMADURA DE AÇO CA 50 - ARMADURA BASE KG 171,55

3.2 ARMADURA DE AÇO CA 50 - ARMADURA TUBULÃO KG 181,00

4. CONCRETAGEM

4.1 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M3 0,35

4.2
CONCRETOESTRUTURAL,PREPARADOEMOBRACOMBETONEIRA,CONTROLE"A",COMFCK25MP

A,BRITANº(1E2),CONSISTÊNCIAPARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
M3 3,16

4.3
LANÇAMENTODECONCRETOEMESTRUTURA,INCLUSIVETRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE 

APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO
M3 2,60

5 INSTALAÇÃO DA CAIXA DÁGUA

5.1 PARAFUSOS E PORCAS FIXAÇÃO - CAIXA NA BASE UNID 8,00

5.2 MÃO DE OBRA PARA PRUMO E FIXAÇÃO DA CAIXA DÁGUA SERV. 1,00

5.3 BASE DE ESTRUTURA METÁLICA - ANCORAGEM METÁLICA RESERVÁTORIO UNID 1,00

6 SERVIÇO DE GUINCHO

6.1 GUINCHO PARA SUSPENSÃO ACIMA DE 20 METROS SERV. 1,00

FORMA DE EXECUÇÃO: 

DATA: 

TOTAL GERAL DA OBRA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOEMA-MG 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: FUNDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA
CNPJ: 20.918.413/0001-67.

LOCAL: CAIÇARA - DISTRITO MOEMA - MG
EXECUÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO 21 DIAS

 
 
 



 

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOEMA-MG FOLHA Nº: 01/01 

CNPJ: 20.918.413/0001-67 DATA: 10/2019 

OBRA: ESCADA E PASSARELAS NA ETE - OBRA DE ACESSIBILIDADE 
  

  FORMA DE EXECUÇÃO:  

LOCAL: ETE - ZONA RURAL - MOEMA - MG (    ) INDIRETA BDI 

EXECUÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO 50 DIAS (    ) DIRETA 24,57% 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO S/ LDI 

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI 

PREÇO 
TOTAL 

1. INSTALAÇÕES INICIAS DA OBRA     
   

1.1 LOCAÇÃO - ESCADA - SAPATA E PILARES PASSARELA 4 E 5 M² 26,30 
   

1.2 LOCAÇÃO - SAPATA E PILARES PASSARELA 6 E 7 M² 1,45 
   

        
   

2. INFRAESTRUTURA     
   

2.1 ESCADA     
  

2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M - ESCADA M³ 5,78 
   

2.1.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE (0.80X0.80X0.05) M³ 0,03 
   

2.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS 3/8) 

KG 96,25 
   

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS - ESPERA PILAR) 

KG 11,10 
   

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 66,70 
   

2.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 18,50 
   

2.1.5 
CONCRETO  ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE"A”, COM FCK 
25MPA, BRITA Nº(1E2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO). 

M³ 6,90 
   

2.1.6 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO - (CINTAS) 

M² 15,00 
   

        
   

2.2 PASSARELA O4           

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M  M³ 1,15 
   

2.2.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M³ 0,04 
   

2.2.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 11,55 
   

2.2.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 51,82 
   

2.2.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( CINTAS) 

KG 3,70 
   

2.2.6 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE"A", COM FCK 
25 MPA, BRITA Nº(1E2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 1,15 
   

2.2.7 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M² 1,08 
   

        
   

2.3 PASSARELA O5     
   

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROF. MENOR OU IGUAL A 1,30 M  M³ 1,10 
   



 

  

2.2.2 CONCRETO MANUAL - LASTRO FUNDO BASE M³ 0,03 
   

2.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.  -    ( SAPATAS) 

KG 7,70 
   

2.2.4 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE"A", COM FCK 
25MPA, BRITA Nº(1E2),CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 1,13 
   

        
   

3. SUPERESTRUTURA     
   

3.1 ESCADA     
   

3.1.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO -  (PILARES E VIGAS) 

M² 51,60 
   

3.1.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (PILARES E VIGAS) 

M³ 2,90 
   

3.1.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR E VIGAS) 

KG 59,00 
   

3.1.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.- (PILAR E VIGAS) 

KG 171,00 
   

3.1.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (ARMADURA ESCADA) 

KG 74,00 
   

3.1.5 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES.- (ARMADURA ESCADA) 

KG 76,00 
   

3.1.6 
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE"A", COM FCK 
25 MPA, BRITA Nº(1E2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) 

M³ 24,94 
   

        
   

3.2 PASSARELA 1,2 E 3     
   

3.2.1 BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO  M² 4,00 
   

3.2.2 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE 
OBRA. - (TRECHO 01, TRECHO 02 E TRECHO 03) 

M² 26,50 
   

        
   

3.3 PASSARELA 4     
   

3.3.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO 

M² 6,80 
   

3.3.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,65 
   

3.3.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

KG 7,60 
   

3.3.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

KG 22,50 
   

3.3.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. - (PILAR) 

KG 23,50 
   

3.3.5 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE 
OBRA. - (PASSARELA 04) 

M² 9,66 
   

        
   

3.4 PASSARELA 5     
   

3.4.1 
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE 
ESCORAMENTO. - ( PILARES E VIGAS) 

M² 2,35 
   

3.4.2 
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M³ 0,50 
   

3.4.3 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

KG 10,50 
   

3.4.4 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

KG 31,20 
   

3.4.5 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 
NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE 
OBRA. 

M² 7,70 
   



 

  

        
   

3.5 GUARDA CORPO     
   

3.5.1 
GUARDA CORPO PASSARELA 1, 2 E 3; PASSARELA 4; PASSARELA 5;  REAPROVEITAR GUARDA 
CORPO EXISTENTE, CORTE, LIXAMENTO, TRATAMENTO E PINTURA;  44 METROS 

VB 1,00 
   

        
   

        
   

      
   

TOTAL GERAL DA OBRA 
 

 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: __________________________ (no mínimo o especificado no edital). 
 
 
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital de Licitação – 
Tomada de Preços nº. 001/2019, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo 
qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte. 
 
Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos e 
despesas relativas à realização integral de seu objeto. 
 
Local, .........de ............................. de 2019. 
 

 

______________________________________________ 
 Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 



 

  

ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
A Empresa…......................................,  com  sede  à  ….........................  nº.  …......,  bairro …......................., 
idade de …....................../estado........., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. …........................, vem 
declarar, sob as penas da lei, na forma do § 2º, artigo 32, da lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
que, até a presente data, não existem fatos supervenientes e impeditivos para sua participação neste 
processo licitatório, e que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por órgão da 
administração pública de qualquer esfera de governo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 

___________________ , ______ de ___________ de _______________. 

 
Nome da Empresa: __________________________________________________________ 
 
Assinatura e RG do declarante: __________________________________________________ 
 
Cargo: ____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.



 

  

ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 
 
A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob  o nº. _________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr.(a)_____________________________,  portador  do documento 
de  Identidade nº. ___________, inscrito no CPF sob o nº. __________ DECLARA, sob as penas da Lei, que 
cumpre os requisitos legais para qualificação como _____________________________________________ 
(incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei 
Complementar nº. 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
 
(   ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

_______________________ , ____ de _____________ de 2019. 
 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

 

 



 

  

ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 
A  empresa__________________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº. 
___________________,  por     intermédio    de    seu    representante    legal    o(a)   
Sr.(a)_____________________________, portador do Documento de Identidade nº. ________e inscrito 
no CPF sob o nº. ________________, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 

______________________, ____ de _______________ de 2019 
 
Nome da Empresa: _________________________________________________________________ 
 
Assinatura Representante Legal: __________________________________________________ 
 
Cargo: ____________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES 
LOCAIS 

 

Declaro, na qualidade de........................................................................ da empresa ..................................  
................... sediada à .......................................endereço completo), que tomei conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Processo Licitatório nº 
222/2019, Tomada de Preços nº 001/2019. 

 

 

Moema-MG, .........de..........................de 2019 

 

 

 

________________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.



 

  

ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_________________________________, portador do 
Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________, DECLARA 
que possui pessoal técnico disponível para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, 
fazendo parte da equipe: 

 

- 1 (um) engenheiro, (especificar nome, endereço, documento de identidade), com experiência profissional 
comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente 
registrado no CREA ou CAU, devendo realizar visitas durante a execução dos serviços ou sempre que 
necessário; O engenheiro, deverá ser o detentor da certidão de acervo técnico, apresentado acima. 

 

- 1 (um) encarregado, (especificar nome, endereço, documento de identidade), em tempo integral, 
durante todo o período de execução dos serviços, com experiência em trabalhos de natureza compatível 
com o objeto licitado; 

 

Obs. Os custos destes profissionais estão incluídos no preço da proposta. 

 

______________________, ____ de _______________ de 2019 
 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal)



 

  

ANEXO IX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Pelo presente instrumento, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Moema – SAAE, com sede na Rua 
Goitacazes nº 161 – Rosário – Moema - MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 
20.918.413.0001-67, representado neste ato por sua Diretora, Talita Assunção, inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o nºXXXXXXXXXXXX, portadora do RG nºXXXXXXXXXXXX. , doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa ____________________ estabelecido na Rua ______________________, 
nesta Cidade, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n°. ______________, neste ato representado 
pelo ______ ____________, brasileiro, __<estado civil>___, __<profissão>__, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob o nº. ____________, portador do RG n°. _______________, doravante denominado 
FORNECEDOR, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Contratação de empresa especializada em execução de serviços de engenharia; para construção de 
fundação (base) de 01 (um) reservatório de água potável, com capacidade de armazenamento de 15.000 
(quinze mil) litros de água, no distrito da Caiçara e construção de escadas e rampas de vistoria na ETE do 
município de Moema; com o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de 
obra especializada, conforme as especificações e condições constantes no Projeto Básico-Termo de 
Referência, Planilha Quantitativa e Projeto Arquitetônico - Anexo IX. 
 
I - Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para execução dos serviços constituirão 
encargo da empresa contratada, bem como a instalação do canteiro de obras. 
 
II - Toda a mão-de-obra necessária à execução do objeto deste contrato, bem como os encargos 
previdenciários, sociais e de qualquer natureza decorrentes da contratação de pessoal e seu transporte 
serão de inteira responsabilidade da contratada. 
 
III – A seleção da mão de obra para execução do objeto desta carta contrato deverá ser selecionada dentro 
do maior rigor, observando sempre as especializações requeridas. 
 
IV - Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade, 
obedecendo as normas da ABNT, ficando a contratada obrigada a reparar, de imediato e às suas expensas, 
os danos causados e os defeitos, incorreções e outros resultantes da execução dos serviços ou materiais 
empregados. 
 
V - Será de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de equipamentos de 
segurança para os operários (EPI’s e EPC’s) de acordo com as normas da ABNT. 
 
VI - O registro dos serviços na entidade profissional competente será de responsabilidade da empresa 



 

  

contratada, devendo a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato, apresentar 
ao Setor de Licitação, documento comprobatório do registro do contrato dos serviços no CREA-MG. 
 
VII - O Contrato firmado com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de MOEMA não poderá ser objeto de 
cessão ou transferência sem autorização do Contratante, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, 
inclusive rescisão. 
 
Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, 
bem como na licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 001/2019. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O objeto será realizado, sob o regime de empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos 
serviços prestados, serão realizados pelo engenheiro responsável Sr Cristiano Amaral Rezende e pela 
funcionária Lívia Emanuelly Oliveira Pinto; o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA pela execução, fiscalização e supervisão dos serviços por meio de pessoas habilitadas e 
qualificadas. 
 
§1º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato 
pelo SAAE, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo SAAE. 
 
§2º - A fiscalização poderá exigir da contratada o reforço de equipamento ou substituição de unidade, caso 
venha a constatar que o mesmo é insuficiente ou impróprio para dar ao serviço andamento previsto, de 
excelente qualidade. 
 
§3º - A fiscalização do SAAE não eximirá de responsabilidade a contratada pela execução do serviço 
defeituoso. 
 
§4º - O engenheiro responsável Senhor Cristiano Amaral Rezende; tendo como base medição única dos 
serviços, elaborada pela CONTRATADA, expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá 
como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 
indispensável para a liberação do pagamento.  

CLÁUSULA QUARTA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

I- Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 7 horas às 17 horas, de segunda à sexta-feira. A 
CONTRATADA poderá executar os serviços durante a semana, no máximo até às 20 horas, bem como nos 



 

  

finais de semana ou feriados, até as 16 horas, desde que autorizada pelo SAAE. 
 
II- A execução dos serviços aos sábados, domingos e feriados deverá estar incluída no custo do serviço pela 
CONTRATADA. 
 
III- O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, equipamentos, etc. 
 
IV- A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços não será reduzida, ou alterada, em 
decorrência da existência da fiscalização do CONTRATANTE. 
 
V- O SAAE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços 
ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
VI- A CONTRATADA fornecerá, além da mão de obra, todo o material, peças e ferramentas necessários, 
ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte. 
 
VII- Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente 
às normas e especificações constantes deste projeto básico, as normas da ABNT, dos fabricantes, às 
normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 
 
VIII- Os casos omissos serão definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrão de qualidade, 
previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações sem 
autorização expressa do SAAE. 
 
IX- Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito à segurança 
do trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos equipamentos de proteção individual, 
necessários, sob pena de paralisação imediata dos serviços. A segurança do trabalho será submetido as 
normas e fiscalização do SAAE. 
 
X- A CONTRATADA deverá providenciar diariamente a limpeza dos trechos onde foram executados os 
serviços (inclusive varrição com equipamento próprio), evitando acúmulos de entulhos e poeira, nos locais 
onde os serviços estão sendo realizados, destinando-os a caçambas (de responsabilidade da contratada) 
ou em locais próprios. 
 
XI- Os serviços contratados, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, somente poderão ser 
subcontratado parcialmente, com autorização prévia do SAAE por escrito, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusive rescisão. É obrigatório a apresentação do contrato realizado com o subcontratado e 
comprovante de recolhimento dos tributos INSS e FGTS dos funcionários que realizarão os serviços objeto 
desta subcontratação. 
 
XII- A execução de todos os serviços contratados obedecerá às normas técnicas vigentes no País e o 
especificado neste projeto básico. 
 
XIII- A mão de obra a empregar será de primeira qualidade. Ficará a critério do CONTRATANTE rejeitar 
qualquer trabalho executado que não satisfaça às condições contratuais. A inobservância da presente 



 

  

especificação técnica implicará na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA 
refazer as partes recusadas sem direito a indenização. 
 
XIV- A contratada deverá indicar ao SAAE um preposto (após a assinatura do contrato), para responder por 
todos os assuntos relacionados ao contrato. 
 
XV- Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão consultar as especificações e vistoriar o 
local dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, 
de modo a não incorrerem em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais 
pretensões de acréscimo de preços. A presente especificação foi elaborada sob responsabilidade direta do 
SAAE. A CONTRATADA, ao aceitá-las, se responsabiliza pela sua correta e completa execução. 
 
XVI- O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade 
da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados, etc. 
 
XVII- Os casos não abordados serão definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrão de 
qualidade prevista para os serviços em questão. 
 
XVIII- Somente será medido o serviço executado de acordo com o previsto no cronograma apresentado 
pela contratada, observados os respectivos projetos, especificações e preços de planilhas. 
 
XIX- Poderão ser medidos serviços executados antecipadamente ao previsto no cronograma para 
compensar outros em atraso, desde que o valor total da medição não ultrapasse o total previsto na etapa 
e não haja prejuízo da qualidade e do bom andamento dos serviços. 
 
XX- Poderá ser ultrapassado o limite previsto no item anterior desde que atenda a qualquer das hipóteses 
abaixo: 
 
a) o valor a ser faturado corresponda aos valores em atraso de etapas anteriores acrescidos dos previstos 
na etapa; 
 
b) antecipação dos serviços previstos no cronograma, desde que previamente autorizados pelo SAAE. 
 
XXI- Os serviços somente serão considerados entregues, após o término, por completo, de todos os 
trabalhos, inclusive a limpeza final, e após sido efetuado a vistoria pelo CONTRATANTE. 
 
XXII- Os serviços serão executados conforme especificado na planilha de serviços e abaixo: 
 
Serviços Preliminares: 
 
Deverão contemplar todos os custos com a mobilização e desmobilização dos recursos necessários à 
execução dos serviços, deverá estar também previsto os eventuais custos com canteiro de obras, guarda 
de materiais e equipamentos, alojamento, transporte e alimentação dos funcionários, uniforme fornecido 
aos mesmos, local coberto para alimentação na frente de serviço com fornecimento de água potável 
fresca. 
 



 

  

Deve incluir toda a segurança e sinalização da obra. 
 
O projeto da obra foi feito pelo engenheiro Cristiano Amaral Resende e encontra-se em anexo. 
 
Escavações: 
 
O material da limpeza da área da obra deverá ser removido para local a ser definido pelo SAAE de Moema-
MG. 
 
Todos os itens deverão contemplar os custos com pessoal, equipamentos e materiais. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

São condições gerais deste Contrato: 
 
I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 
 
II. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, 
cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com 
terceiros, sem autorização prévia do SAAE de Moema-MG, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, 
inclusive rescisão contratual. 
 
III. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do SAAE de Moema-MG, em 
operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de 
sanção, inclusive rescisão contratual. 
 
IV. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser 
comunicadas ao SAAE de Moema-MG e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras 
disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato. 
 
V. O SAAE de Moema-MG e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de 
cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 
mercado em geral. 
 
VI. O SAAE de Moema-MG reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique 
alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
VII. O objeto deste Contrato será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, 
respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes. 
 
VIII. O SAAE de Moema-MG reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou 



 

  

serviço em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as normas legais ou 
técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes 
da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo 
das sanções previstas neste instrumento. 
 
IX. Qualquer tolerância por parte do SAAE de Moema-MG, no que tange ao cumprimento das obrigações 
ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, 
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o 
TRIBUNAL exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
 
X. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o 
SAAE de Moema-MG e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA  
designadas para a execução do seu objeto; sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as 
obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 
previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou 
qualquer outra. 
 
XI. A CONTRATADA; por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira 
responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados; direta ou indiretamente, ao TRIBUNAL, seus 
servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão 
em executá-lo; resguardando-se ao SAAE de Moema-MG o direito de regresso na hipótese de ser 
compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
 
XII. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e 
documentos fornecidos pelo SAAE de Moema-MG ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, 
sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato e mesmo após 
o seu término. 
 
XIII. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados 
pela CONTRATADA durante a execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva propriedade do SAAE 
de Moema-MG, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, 
senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e 
criminal, nos termos da legislação pátria vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

I. Ao considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará ao SAAE, que proceda à vistoria para fins 
de recebimento provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo CONTRATANTE, através de vistoria 
conjunta realizada pelo engenheiro da empresa, responsável técnico junto ao CREA ou CAU e pela 
fiscalização do SAAE, e apresentação do diário de obras e arquivo fotográfico. 
 
II. No Termo de Recebimento Provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria 
realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que estas não impeçam a utilização imediata. 
 



 

  

III. Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata, o Termo de Recebimento Provisório só 
será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo máximo estabelecido 
pela fiscalização do CONTRATANTE. 
 
IV. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório e desde 
que não haja qualquer defeito, falha ou imperfeição nos serviços, será firmado o Termo de Recebimento 
Definitivo dos serviços, sem prejuízo, entretanto, do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de 
material e mão de obra. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

I – DA CONTRADA:  
  
1- Utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados, necessários e suficientes à boa 
execução dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que 
se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados ao SAAE ou a terceiros. 
 
2- Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à realização de todos os serviços 
relacionados à execução da obra, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos 
contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo 
pagamento de seus  salários  e  benefícios,  tributos  e  contribuições  correlatas,  alojamento,  
alimentação,  transporte, indenizações, multas e outras penalidades eventualmente advindas de infrações 
cometidas, reclamatórias judiciais  e  quaisquer  medidas  propostas  por  seus  empregados,  empregados  
dos  subcontratados,  ou terceiros, eximindo o SAAE de qualquer responsabilidade direta, solidária e/ou 
subsidiária pelos mesmos, a  qualquer  tempo,  e  assumindo  integral  responsabilidade  por  quaisquer  
reclamações  trabalhistas  que vierem a ser ajuizadas contra o SAAE, em relação ao Contrato. 
 
3- Utilizar  na  execução  dos  serviços,  somente  pessoas  idôneas,  treinadas,  habilitadas  e  capacitadas, 
assumindo total responsabilidade sobre quaisquer danos ou faltas que tais pessoas venham a cometer, 
podendo o SAAE exigir o afastamento imediato, de qualquer empregado da CONTRATADA que comporte 
de  modo  inadequado,  desrespeite  as  normas  internas  da  Autarquia  ou  cometa  falta  que  implique 
comprometimento da qualidade dos serviços. 
 
4- Responsabilizar-se pelo integral cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, parafiscais, sociais, 
tributárias,  trabalhistas,  previdenciárias,  de  seguro,  higiene  e  segurança  do  trabalho  decorrentes  da 
execução do Contrato. 
 
5- Cumprir  e  fazer  cumprir  as  leis,  decretos,  demais  instruções  normativas,  normas  regulamentares, 
portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho. 
 
6- Fornecer  e  fiscalizar  o  uso  de  todos  os  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  para  os  seus 
empregados e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo com as normas da ABNT e 
Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 
 
7- Disponibilizar  prontamente  as  informações  requeridas  pelo  SAAE  relativas  ao  andamento  dos  



 

  

serviços, particularmente  aquelas  pertinentes  ao  controle  de  qualidade  e  a  garantia  da  qualidade  
dos  materiais, equipamentos e serviços, assim como esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à 
execução do objeto do Contrato. 
 
8- Responsabilizar-se exclusivamente e em solidariedade com as subcontratadas por todas as providências 
judiciais ou extrajudiciais, relativas a questões vinculadas a danos causados a terceiros e/ou prepostos, as 
quais serão tomadas em seu próprio nome e às suas expensas. 
 
9- Apresentar cronograma físico-financeiro, aprovado pelo SAAE, até no máximo 05 (cinco) dias após a 
data de assinatura do contrato, sendo que o físico deverá estar em conformidade com os prazos para 
execução dos serviços apresentados pelo SAAE. 
 
10- Apresentar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou CAU, 
devidamente quitada, no prazo máximo de 10 (dez) dias após assinatura do contrato. 
 
11- Manter, no local dos serviços, um Diário de Obras, desde o início dos serviços, destinado 
exclusivamente às  anotações  por  parte  da  mesma  e  da  fiscalização  sobre  o  andamento  dos  
serviços,  modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei.  
 
12- Fornecer arquivo fotográfico dos serviços executados. Importante: os serviços deverão ser 
fotografados diariamente. 
 
13- Se responsabilizar pelo guarda de todo material e equipamento utilizado nos serviços. 
 
14- Fornecimento de todo equipamento necessário para a execução dos serviços. 
 
15- Manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao SAAE, imediatamente, 
qualquer  alteração  que  possa  comprometer  a  continuidade  da  contratação,  bem  como  substituir  os 
documentos com prazo de validade expirado; 
 
16- Os funcionários da empresa que estiverem trabalhando nos serviços, devem ter suas CTPS anotadas e 
cópia das mesmas deverão ser apresentadas ao SAAE antes do início do serviço, com a relação de todos os 
funcionários da contratada que prestam serviço para o SAAE, apresentar também copia do ASO e copia do 
comprovante recebimento dos EPI´s. 
 
17- Apresentar mensalmente junto a nota fiscal cópias das guias de GFIP (constando o nome dos 
funcionários que estão trabalhando nos serviços), cópia das guias de FGTS inclusive comprovante de 
quitação referente ao mês da execução do serviço; 
 
18- Fornecimento de transporte diário e alimentação dos seus funcionários. 
 
19- Remover os entulhos e materiais não aproveitáveis conforme especificado no memorial. 
 
20- Cumprir as normas  de higiene no trabalho, inclusive disponibilizar Banheiro químico para os 
funcionários. Afastar, após notificação, o empregado  que, a critério do SAAE, proceder de forma  



 

  

desrespeitosa  para com os empregados e clientes desta, com os próprios colegas, além do público em 
geral ou por julgar inconveniente por inépcia; 
 
21- Comunicar  ao  SAAE  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  quando  ocorrer:  
afastamento, substituição ou inclusão de qualquer elemento à equipe que esteja executando os trabalhos 
para ao SAAE. 
 
22- Fornecer  e  tornar  obrigatório  o  uso  de  uniformes  adequados  à  função  e  da  identidade  
funcional  da Contratada ou de subcontratada(s) dentro da área de realização dos serviços, de acordo com 
a legislação vigente. 
 
23- Reforçar, adequar ou substituir os seus recursos de equipamentos, máquinas, veículos, equipamentos 
de proteção individual e coletivo, instalações ou pessoal, se for constatada a sua inadequação para realizar 
os serviços. 
 
24- Fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva - EPI e 
EPC,  adequados  aos  riscos  decorrentes  da  execução  do  escopo  contratual,  garantindo  a  proteção  
da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das atividades, inclusive a de terceiros. 
 
25- Comunicar  os  Acidentes  do  Trabalho  ao  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  (INSS),  por  meio  de 
Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, imediatamente após a sua ocorrência. 
 
26- Providenciar em caso de embargo, interdição ou paralisação dos serviços, por meios adequados, a 
devida proteção e resguardo do local da ação, de maneira a não oferecer riscos a terceiros e ao meio 
ambiente. 
 
27- Arcar com as despesas do registro da obra no CREA ou CAU. 
 
28- Reparar,  prontamente,  os  danos  ou  avarias  causadas  por  seus  empregados  aos  bens  do  SAAE  e  
a terceiros.  
 
29- Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, insumos e mão de 
obra, horas  extras  de  empregados,  transporte,  ferramentas,  mão  de  obra  especializada,  topógrafo  
(quando necessário),  equipamentos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  
prêmios  de seguro,  taxas  e  outras  despesas  de  qualquer  natureza  que  se  fizerem  indispensáveis  à  
execução  do objeto. 
 
30-Concluída a obra, o executor deverá fornecer ao SAAE os desenhos atualizados de qualquer elemento 
que tenha sofrido modificações durante a execução. 
 
31- A  CONTRATADA  deverá  apresentar  ao  SAAE,  ao  final  da  execução  dos  serviços,  toda  a  
documentação técnica,  na  forma  “as  built”,  em  mídia  eletrônica,  em  versão  Autodesk  AutoCAD  
2010  ou  compatível, informando  nos  arquivos  eletrônicos  a  configuração  de  plotagem  (cor  e  
espessura  de  linhas  e  textos), relacionando  os  arquivos  constantes  na  mídia,  de  desenhos  em  
extensão  DWG,  de  imagens  e  demais documentações técnica em PDF. 
 



 

  

32- Todos os documentos deverão ser apresentados de acordo com os padrões técnicos, baseados em 
práticas profissionais  das  boas  normas  de  arquitetura  e  engenharia,  observando  sempre  as  normas  
técnicas brasileiras aplicadas a cada caso. 
 
33- A  contratada  deverá  indicar  ao  SAAE  um  preposto,  podendo  preferencialmente,  ser  o  
engenheiro responsável técnico, para responder por todos os assuntos relacionados ao contrato. 
 
34- Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito à segurança 
do trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos equipamentos de proteção individual, 
necessários, sob pena de paralisação imediata dos serviços. A segurança do trabalho será submetido as 
normas e fiscalização do SAAE. 
 
35- A  CONTRATADA  deverá  providenciar  diariamente  a  limpeza  da  área  onde  os  serviços  estão  
sendo realizados, destinando-os a caçambas (de responsabilidade da contratada) ou em locais próprios.  

 
36- Cumprir os prazos, bem como as outras disposições estabelecidas nos projetos anexos e no contrato. 

 
II – DO SAAE: 
 
1- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas.  
 
2- Realizar a vistoria para fins de recebimento provisório e definitivo de recebimento do objeto. 

 
3- Zelar pela fiel execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor total estimado deste contrato, é de R$_____ (_____), sendo que, os serviços serão pagos conforme 
sua medição. 
 
Os preços unitários, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório nº. …....... 
…., Tomada de Preços nº. …., estão apresentados abaixo: 
 
(anexar planilha com os preços ofertados) 
 
1 - Os pagamentos serão realizados, mensalmente, efetuado em função dos serviços executados a cada 
período de 30 (trinta) dias, por meio de medição realizada pelo CONTRATANTE, e ainda, conforme o 
cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado, após a emissão da Nota Fiscal, demonstrando a 
quantidade unitária e total com os respectivos preços unitário e total, sendo que o pagamento será 
efetuado, até 5º (quinto) dia útil após a apresentação e aprovação da Nota Fiscal e recebimento pelo setor 
responsável. 
 
2- A nota fiscal deverá ser apresentada, acompanhada das guias de GFIP e FGTS com comprovante de 
quitação, e CND Municipal, estadual e federal conjunta INSS e FGTS, CND trabalhista, do diário de obras e 
do arquivo fotográfico (do período). 



 

  

3 - O item mobilização e desmobilização, será pago da seguinte forma: 50% do valor junto a primeira 
medição e 50% junto a medição final. 
 
4 - Caso seja constatada alguma irregularidade na sua emissão, o termo inicial do prazo de pagamento será 
o da sua efetiva entrega ou reapresentação, não acarretando qualquer ônus para o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Moema-MG. 
 
5 - A liberação do pagamento, contudo, ficará sujeita ao aceite pelo Setor responsável. 
 
6- O pagamento será efetuado em moeda corrente do país, através de transferência bancária ou depósito 
bancário. No caso de depósito bancário, constar no corpo da Nota Fiscal o nome do banco, número da 
agência e conta-corrente. 
 
7- A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, 
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
 
8- Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados utilizando-se as 
alíquotas previstas para o objeto licitado. 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

17.512.0019.3002.4490.51 – AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA 
17.512.0021.3004.4490.51 – AMPLIAÇÃO REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS 

A CONTRATADA deverá realizar os serviços no prazo máximo de 90 (noventa) dias, após o recebimento da 
ordem de serviço. 
 
Os serviços contratados terão início 05 (cinco) dias após o recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de 
Serviço, que será expedida pelo SAAE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a homologação do 
processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 



 

  

Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja 
interesse do SAAE de Moema-MG, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente Contrato poderá ser rescindido: 
 
I. Por ato unilateral e escrito do SAAE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. 
 
III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 
 
§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
§2º – Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou 
restituição por parte da CONTRATADA, o SAAE responderá pelo preço dos serviços estipulados na cláusula 
sétima, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, até a data da rescisão. 
 
O CONTRATANTE se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do serviço, 
no todo ou em parte, de acordo com a conveniência técnica ou administrativa, reembolsando ao 
contratado o serviço já executado até a época e ainda não faturado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES 

I- DAS ADVERTÊNCIAS 
 
A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas em decorrência desta Tomada de Preços, por culpa exclusiva da Contratada. 
 
A Advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos 
ao desenvolvimento dos serviços do SAAE, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave. 
 
A sanção de Advertência poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção de multa. 
 
II- DAS MULTAS 



 

  

O atraso injustificado, a inexecução parcial e a inexecução total do objeto desta Tomada de Preços, desde 
que verificado o nexo causal devido à ação ou à omissão da Contratada, relativamente às obrigações em 
questão, torna-o passível das penalidades previstas na legislação vigente e nas disposições previstas neste 
Edital. 
 
O atraso injustificado, até que se configure a inexecução parcial do objeto sujeitará a Contratada à multa 
de mora de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total empenhado, por dia de atraso, conforme 
preceitos do Art. 86, da Lei 8.666/93. 
 
Caso haja a inexecução total do objeto será aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) do valor total do 
empenho. 
 
Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando houver atraso injustificado por mais de 15 
(quinze) dias após o término do prazo fixado para a conclusão. 
 
Será configurada a inexecução total do objeto, quando houver atraso injustificado, do inicio dos serviços, 
por mais de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES 

Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo SAAE de Moema-MG à 
CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para 
efeitos de execução judicial, nos termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características 
qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por 
eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo SAAE de Moema-MG. 
 
§1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da 
CONTRATADA, o SAAE de Moema-MG poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais 
créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA ou interpor medida 
judicial cabível. 
 
§2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu 
pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados ao SAAE de Moema-MG por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL  

Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 222/2019 Tomada de Preços 
nº 001/2019 que lhe deu causa, exigindo-se, para a sua execução, rigorosa obediência ao instrumento 
convocatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato deste Contrato será publicado no site www.saaemoema.gov.br bem como no Diário Oficial dos 



 

  

Municípios Mineiros “AMM” e no mural do SAAE de Moema-MG.  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

As partes elegem o foro desta Comarca de Bom Despacho, como competente para dirimir omissões e/ou 
dúvidas oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja ou venha a ser. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual 
forma e teor, para surtir seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Moema/MG, xx de Xxxxxxxxxxxxx de 2019. 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________________ 

CONTRATANTE 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto  

Talita Assunção Franco Barros 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
Nome:____________________________________ Nome:____________________________________ 
    CPF:     CPF: 

 



 

  

ANEXO X 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 222/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2019 

PROJETOS EXECUTIVOS 

 

(Disponibilizado em Arquivo Separado no site www.saaemoema.mg.gov.br/licitacoes/) 


	- Diretoria de Administração: Através da Diretora Executiva, Srª Talita Assunção Franco Barros. 
	1-  Cópia deste edital estará disponível na internet, no site www.saaemoema.gov.br desta autarquia, ou ainda, poderá ser obtida na sala da Coordenadoria de Licitação, no endereço constante à fl. 1 deste Edital, no horário de 11h30min as 17h00min, ao custo de R$ 32,00 (trinta e dois reais) referente à impressão do mesmo. 
	2-  As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame; obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.saaemoema.gov.br bem como as publicações no Diário Oficial dos Municípios Mineiros “AMM” e no mural do SAAE de Moema-MG, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 
	3-  Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para o email saaemoema@hotmail.com, ou ainda para a sala da Coordenadoria de Licitação no endereço constante à fl.1 deste Edital, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas.  
	3-1.  As respostas da “Comissão Permanente de Licitações” às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por email, ou disponibilizadas no site  www.saaemoema.gov.br, link licitações, ficando acessíveis a todos os interessados. 
	4-  No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a “Comissão Permanente de Licitações” julgarem importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com frequência. 
	5-  Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, protocolizados, pessoalmente ou via correios, na “Comissão Permanente de Licitações”  do SAAE, no endereço: Rua Goitacazes, 161, Bairro Rosário, Moema-MG, a partir da publicação do aviso do Edital até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas a “Comissão Permanente de Licitações”, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
	5-1.  O SAAE não aceitará impugnações endereçadas via e-mail ou fax, que não sejam protocolizadas pessoalmente no prazo legal.  
	5-2.  A decisão da “Comissão Permanente de Licitações” será enviada ao impugnante via fac-símile ou e-mail, e será divulgada no site do SAAE para conhecimento de todos os interessados. 
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