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PROCESSO LICITATÓRIO No 088/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME),
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS.
1.0 - PREÂMBULO:
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, situado à Praça Maria José Cambraia
Ribeiro nº 180 - Bairro Aldeia São Vicente, em Oliveira/MG, CEP 35.540-000, inscrito
no CNPJ 22.988.000/0001-84, isento de Inscrição Estadual, torna público aos
interessados que promoverá o presente Certame, Processo Licitatório 0088/2022
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as
disposições da Lei 10.520/02, subsidiariamente a lei n.º 8.666/93, Lei Complementar
123/06 e suas posteriores alterações, bem como o Decreto Municipal nº 4229/2020 de
15 de junho de 2020, que regulamenta o Pregão na forma eletrônica no município,
Decreto Municipal 2.334 de 20 de maio de 2005 que regulamenta o pregão, para as
aquisições no âmbito da Administração Municipal e pelas demais normas e condições
estabelecidas neste edital.
Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira Isabel Cristina Ramos Diniz dos Santos
e Equipe de Apoio, integrada pelos servidores, Isaías Ferreira Castro, Cristina da Silva
Rocha e Lucas Passos de Souza, designados pela Portaria 066/2022 de 31/01/2022.
A sessão pública para realização deste PREGÃO, será realizada no site
www.portaldecompraspublicas.com.br será aberta no dia 06/06/2022, com início às
09:00. Somente poderão participar da sessão pública as empresas que apresentarem
propostas através do site descrito acima de acordo com o objeto no ITEM 2.0 até as
08h30min do mesmo dia (horário de Brasília-DF) através do site acima citado.
2.0 - DO OBJETO:
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATUADORES ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE
OPERAÇÃO DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA “DR.
CARLOS CHAGAS”.
3.0 – ÁREA SOLICITANTE:
Seção de Tratamento de Água
4.0 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
4.1- Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, no site
www.saaeoliveira.com.br, no link LICITAÇÕES, pasta do PROCESSO LICITATÓRIO
088/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2022, REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
009/2022.
4.2- As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) ou equiparadas que
tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações
referentes
ao
processo
no
site
www.saaeoliveira.com.br,
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https://oliveira.atende.net/?pg=diariooficial, ou no quadro de aviso da autarquia, ou
www.portaldecompraspublicas.com.br, quando for o caso, com vista a possíveis
alterações e avisos.
4.3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o
e-mail compras@saaeoliveira.com.br ou via fac-símile (37) 3331-4333 até 02 (dois) dias
úteis antes da data marcada para abertura dos envelopes de propostas de preços e
documentos de habilitação.
4.4 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer
cidadão, até o 3º dia útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura dos
envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação, mediante petição a ser
enviada,
através
de
campo
próprio
do
sistema
no
site
www.portaldecompraspublicas.com.br. e para o e-mail compras@saaeoliveira.com.br,
dirigidos ao PREGOEIRO (A), que deverá decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois)
dias úteis, auxiliado pelo setor jurídico.
4.5 - O SAAE do município de Oliveira/MG não se responsabilizará por impugnações
endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido
acusado recebimento pelo PREGOEIRO (A), e que, por isso, sejam intempestivas.
4.6 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
4.7 - A decisão do (a) PREGOEIRO (A) será enviada ao impugnante por e-mail, e será
divulgada no site desta Autarquia para conhecimento de todos os interessados.
5.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
5.1 - A PRESENTE LICITAÇÃO É DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE A TODAS AS
MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU
EQUIPARADAS CUJO OBJETO SOCIAL ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O
OBJETO LICITADO E QUE ESTEJAM COM CREDENCIAMENTO REGULAR NO
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
5.1.1 - As Licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.
5.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
5.2.1 - Que não se qualifiquem como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou equiparada
5.2.2- Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
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5.2.3 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
5.2.4 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA (federal, estadual e/ou municipal) SUSPENSO ou que por esta tenham sido
declaradas inidôneas;
5.2.5 - Que estejam reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
5.2.6- Estrangeiras que não funcionem no país;
5.2.7 - Não poderão participar dessa licitação pessoas físicas;
5.2.8 - Suspensas de participar de licitações ou impedidas de contratar com o
SAAE/Oliveira/MG.
5.3 - COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE
ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO,
RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;
5.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
5.3.4. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
5.3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.3.6. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
5.3.7. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.3.8. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso
III do art. 5º da Constituição Federal;
5.4 - A Visita Técnica OPCIONAL:
5.4.1 - A visita técnica será OPCIONAL. As microempresas que se interessarem em
participar do pregão deverão realizar a visita técnica e agendar com antecedência de no
mínimo 02 dias antes da sessão pública. A execução da visita deverá acontecer até 02
(dois) dias úteis antes da data marcada para a abertura das propostas de preços, ou
seja, até dia 02/06/2022. O agendamento da visita técnica deve acontecer através do
e-mail engenharia@saaeoliveira.com.br ou pelos telefones (37) 3331-4333 ou (37)
99838-8026 com o engenheiro Lucas Chagas Pacheco.
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5.4.2 - A visita técnica será realizada na Estação de Tratamento de Água, situada à
Praça Maria José Cambraia Ribeiro, nº 180, Bairro Aldeia São Vicente, Oliveira/MG e
tem como finalidade permitir que o licitante conheça as particularidades da obra, como
por exemplo: o funcionamento dos filtros e parte elétrica a ser instalada, bem como
solicitar outros esclarecimentos que julgue necessários para a futura execução do
objeto,
5.4.3 - Após a realização da visita, será emitido pela Engenharia o Atestado de Visita
Técnica, de acordo com o ANEXO IV, que deverá ser incorporado aos documentos de
habilitação.
5.4.4 - Para aquelas empresas que optarem em não realizar a visita técnica, estas
deverão preencher o modelo de ATESTADO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DA VISITA
TÉCNICA, de acordo com ANEXO V deste Edital, e deverá ser incorporado aos
documentos de habilitação.
5.5 - A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante,
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
6.0 - PROCESSAMENTO:

6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a),
com a legislação pertinente e em conformidade com este Edital, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, exclusivamente no sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br
6.2. A comunicação entre o (a) Pregoeiro (a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.0 – CREDENCIAMENTO:
7.1. Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.
7.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
7.1.2. O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
7.2 O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE
COMPRAS PÚBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade
LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
7.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao SAAE de Oliveira,
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.4. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com
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a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
7.5 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
lances e documentação.
7.6. O (a) Pregoeiro (a) poderá suspender a sessão caso seja imprescindível a
realização de eventual diligência.
7.7. Realizada a diligência, o (a) Pregoeiro
(a) notificará os licitantes via sistema sobre a data, horário e local onde será dado
prosseguimento à sessão pública com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência
7.8. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
7.8.1- A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
7.9 - O Licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal
e administrativamente.
8.0 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
8.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte encaminharão, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
8.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
8.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
8.4.1 Quanto aos atos posteriores referentes à negociação e julgamento das propostas;
habilitação; adjudicação e homologação, como também a interposição de recursos e o
seu julgamento, referentes ao Processo Licitatório, sendo o acesso obrigatório pelo
www.portaldecompraspublicas.com.br sob pena de preclusão do direito de
manifestação do licitante.
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8.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
8.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
8.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
8.8. As publicações dos atos oficiais se efetivarão pelo endereço eletrônico:
https://www.saaeoliveira.com.br/licitacoes#conteudo
9.0 - DAS PROPOSTAS
9.1 ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
9.1.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
9.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso;
9.1.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.1.4 - Não ter validade inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação, não sendo aceito qualquer menção a prazo inferior;
9.1.5 - Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus
Anexos, em moeda corrente nacional (R$), expressos em algarismos e por extenso, se
caso houver divergência entre o valor em algarismo e por extenso, prevalece por
extenso, por este apresentar maior segurança;
9.1.6 - Constar preço unitário e total do objeto licitado e informar a marca a serem
fornecidos;
9.1.7 - Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos
os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos;
9.1.8 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
9.1.9- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título.
9.1.10. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que
não comprometam o interesse público e da Administração.
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9.2 - Serão desclassificadas as PROPOSTAS que:
9.2.1- Deixarem de atender quaisquer das exigências do presente Edital e seus Anexos
e a Lei Federal nº 8.666/93 e todas as suas posteriores alterações;
9.2.2 - Sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento;
9.2.3 - Com preço simbólico ou de valor zero;
9.2.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
9.2.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.3 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da
Licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos e devem
respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas, quando participarem de licitações públicas;
10.0 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO
10.1 - O Pregoeiro, através do sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data
e horário previstos neste Edital;
10.2 - As propostas serão analisadas, julgadas e adjudicadas considerando-se o
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme definido neste Edital e seus Anexos.
10.2.2 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o
PREGOEIRO (A) poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO,
inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado,
envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela
repetição do PREGÃO ou, ainda dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em
todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.
11.0 - OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES:
11.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
11.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
11.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
11.4 - Definido os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas /
lances dar-se- á início à fase de OFERECIMENTO DE LANCE (S), que deverão ser
formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta escrita de menor
preço registrado pelo sistema.
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11.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR GLOBAL,
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
11.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
11.7. Caso haja erro de digitação, este deverá ser informado imediatamente, pelo chat,
ao pregoeiro.
11.8. Não serão aceitos mensagens e pedidos posteriores ao fechamento, de
desclassificação de propostas ou lances.
11.9. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado a identificação do seu detentor.
11.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada no mesmo dia, sendo
facultado ao pregoeiro a prorrogação mediante aviso pelo sistema. Após o que
transcorrerá período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema eletrônico findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
11.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
11.12. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação
expressa aos participantes.
11.13. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo
sistema eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua
aceitação.
11.14. Na hipótese de não realização de lances, o PREGOEIRO (A) verificará a
conformidade entre as propostas de menor preço e o valor estimado para aquisição dos
Materiais de Segurança. A negociação dos itens será iniciada imediatamente após o
término da sessão e será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes, com prazo de 02 (duas) horas e liberação da documentação dos
vencedores para que todos os participantes possam averiguar.
11.15 - O PREGOEIRO (A) decidirá motivadamente pela negociação com a proponente
de menor valor, para que seja obtido preço melhor.
11.16. - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 1,00 (um) Real.
11.17 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
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11.18. O PREGOEIRO (A) deverá comparar os preços apresentados com atuais
praticados no mercado, conforme orçamento constante dos autos do processo
licitatório.
11.19. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado a
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo
Pregoeiro (a).
11.20. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de desclassificação de lances após o
fechamento do ITEM ou o fechamento da sessão.
11.21 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
Edital e seus Anexos.
11.22 - O PREGOEIRO (A) poderá no julgamento das propostas, desconsiderar
evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
11.23 - O pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(DUAS) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. Em
nenhuma hipótese será aceita proposta comercial realinhada que apresente valores
unitários e/ou totais superiores ao menor lance ofertado pela licitante convocada.
11.24 - Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, o PREGOEIRO (A) iniciará
a habilitação da licitante que apresentar a melhor proposta, para verificação do
atendimento das condições fixadas no Edital.
11.25 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
11.26 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(DUAS) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
11.27 - Verificado o atendimento das exigências afixadas no Edital a Licitante será
declarada vencedora.
12.0 - DA HABILITAÇÃO:
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Públicas. e Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica Inidôneas e Suspensas, https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/.
12.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:


Cédula de Identidade ou outro documento equivalente com fotografia (de todos
os sócios) ART. 28, INCISO I;
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Registro comercial no caso de empresa individual, conforme ART.28 INCISO II;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, conforme
ART.28, INCISO III;



Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretores em exercício, conforme ART.28, INCISO IV;



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, conforme
ART.28, INCISO V;



As Licitantes que forem participar deste certame e que se enquadrarem como
microempresa – ME, empresa de pequeno porte – EPP e também como
microempreendedor individual - MEI , e que desejarem obter os benefícios
previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/06 deverão declarar e
comprovar tal condição, apresentando a Certidão Simplificada emitida pela
Junta Comercial ou outro documento equivalente (para as ME e EPP) e o
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI,
disponibilizado
no
Portal
de
Microempreendedor
www.portaldoempreendedor.gov.br (para MEI),

12.2- REGULARIDADE FISCAL:


Prova de inscrição no cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme
ART.29, INCISO I;



Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, abrangendo inclusive as contribuições previdenciárias, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, conforme ART. 29, INCISOS III;



Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente
do Estado, conforme ART. 29, INCISO III;



Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente
do Município, ART. 29, INCISO III;



Certificado de regularidade relativo ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei, emitido pela Caixa Econômica Federal, conforme ART.29,
INCISO IV;

12.3- REGULARIDADE TRABALHISTA:
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Decreto-Lei 5452
de 01/05/1943 e introduzido pela Lei 12.440/11, conforme ART.29, INCISO V;



Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição
da República, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores
de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos, (modelo Anexo IV)

12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA


Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica com prazo máximo de expedição de 60 (sessenta) dias anteriores à data
de abertura do envelope de documentação.

12.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:


"Deverá ser apresentado (s) de atestado (s) de capacidade técnica fornecido (s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento/atendimento satisfatório do objeto, por parte da licitante, com
características funcionais idênticas e ou similares ao objeto da presente licitação.



Caso os atestados de capacidade técnica acima mencionados sejam expedidos
por órgãos ou entidades privadas deverão os licitantes apresentá-los com
reconhecimento de firma por verdadeiro ou semelhança em Cartório de Notas,
ou, caso tal diligencia não seja realizada pelo licitante, necessariamente, deverá
ser acostado aos atestados as notas fiscais e/ou os contratos mencionados no
referido atestado.

 O SAAE, a qualquer momento que entender necessário, poderá solicitar a
apresentação de notas fiscais e/ou Contrato mencionadas no Atestado de
capacidade técnica, principalmente nos casos de não exigência da sua
apresentação em momentos anteriores para comprovação da veracidade das
informações”
12.6. ÀS DECLARAÇÕES:
a) Declaração de Habilitação que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal
nº 10.520/02, conforme modelo do (ANEXO II) do Edital;
b) Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da
República, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a
partir de 14 anos conforme modelo do (ANEXO III) do Edital
12.7 - O SAAE/Oliveira se reserva o direito de exigir do licitante/contratado a qualquer
momento a apresentação da documentação original/autenticada correspondente aos
documentos enviados na forma do item 12.0.
12.8 -Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do
licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, com
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assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado
digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP–Brasil).
12.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
12.10. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
13 - As MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP OU
EQUIPARADAS, que se interessarem em participar deste certame, deverão apresentar
toda a documentação exigida para a habilitação e documento que comprove sua
situação sendo exigido A CERTIDÃO SIMPLIFICADA OU DOCUMENTO
EQUIVALENTE EXPEDIDO PELA JUNTA COMERCIAL, inclusive os documentos
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma
restrição. A referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses
anteriores à data de julgamento da Sessão.
13.1 - A condição de Microempreendedor Individual - MEI, para efeito do tratamento
diferenciado e participação no Certame, previsto na Lei Complementar 123/2006 e suas
alterações, deverá ser comprovada, mediante apresentação do Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual – CCEI, disponibilizado no Portal de
Microempreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br).
13.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a ME, EPP ou EQUIPARADA for habilitada no
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Autarquia, para regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
13.3 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
13.4 - Na hipótese da proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender
às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital.
14- DOS RECURSOS:
14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de, no máximo, trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is)
decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
14.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
14.5 - A falta de manifestação imediata e motivadamente da Licitante importará a
decadência do direito de recurso.
14.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Seção de Material, Transporte e Patrimônio – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, nos
dias úteis no horário de 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 horas.
15 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
15.1 - Inexistindo manifestação recursal o (a) PREGOEIRO (A) verificará a autenticidade
das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores e
adjudicará o objeto ao licitante vencedor após essa conferencia.
15.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e a Diretoria
homologará o procedimento licitatório.
15.3- Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor receberá
a Ordem de Fornecimento para aquisição dos ATUADORES.
16- DOS PREÇOS:
16. 1- Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
impostos, fretes, taxas necessárias para a entrega, instalação e equipamento próprio
para descarga, caso necessário do objeto licitado;
16-2- Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis;
17- DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO, PRAZO MÁXIMO E LOCAL DE
ENTREGA:
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17.1 - A entrega e instalação dos atuadores elétricos licitados deverá ser entregue ao
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), mediante solicitação da Seção de
Material, Transporte e Patrimônio, e terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.
17.2 - As entregas deverão ser feitas sempre de Segunda à Sexta feira, no horário de
08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas, nas dependências da CONTRATANTE, e
todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA, inclusive a descarga.
17.3 - Todas as exigências e especificações necessárias para aquisição objeto desta
licitação, estão dispostas no Termo de Referência do Edital (ANEXO I).
18- DO PAGAMENTO:
18.1- A licitante vencedora receberá o valor total da quantidade efetivamente entregue
e instalados dos atuadores elétricos, com base no preço unitário proposto;
18.2 - O pagamento será efetuado com 05 (cinco) dias úteis após a entrega do (s)
material (ais) solicitados e apresentação da respectiva Nota Fiscal, na Seção de
Material, Transporte e Patrimônio.
18.3- Em caso de irregularidade (s) na emissão do documento fiscal, o prazo de
pagamento, sem alteração de seu valor, será contado a partir de sua reapresentação,
devidamente regularizada.
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O desembolso das despesas decorrentes desta contratação correrá mediante rubrica
de dotação orçamentária, conforme Estimativa Orçamentária emitida pela Seção de
Contabilidade e autorizada pelo DIRETOR ADJUNTO DA AUTARQUIA.
Será levada a crédito na seguinte dotação: 17.512 1702 1. 055 4490 51 (ficha 57)
20- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes
desta licitação, poderá acarretar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multas;
c) Suspensão temporária para participar em licitações promovidas pelo SAAE, por prazo
de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE, enquanto
perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do artigo
87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
21- DA PENALIDADE DE MULTA:
21.1- A licitante vencedora sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculadas sobre
o valor global do empenho:
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a) Caso venha ocorrer atraso na entrega do objeto ou descumprimento de obrigações
estabelecidas neste edital de licitação, a multa será de 0,33% (zero vírgula trinta e três
por cento) ao dia, sobre o valor global do empenho, uma vez que a empresa for
comunicada oficialmente;
b) No caso de desistência do fornecimento do objeto licitado (inexecução total), a multa
será de 15 % (quinze por cento) calculada sobre o valor total do empenho, e no caso de
inexecução parcial, a multa será de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor dos
bens não entregues.
21.2-Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa:
a) Greve generalizada dos empregados da licitante vencedora;
b) Acidente que implique em retardamento da execução do objeto sem culpa por parte
da licitante vencedora;
c) Calamidade pública.
22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
22.1- É facultada ao PREGOEIRO (A) ou à Autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
22.2- Fica assegurado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE o direito de
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
22.3- As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o SAAE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.4- As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.5- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).
22.6- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário.
22.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Autarquia.
22.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível, a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
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22.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
22.10 - O (a) pregoeiro (a) no interesse do SAAE, poderá adotar medidas saneadoras,
durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na proposta
comercial e na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a
instrução do processo, conforme disposto no Parágrafo 3º, do Art. 43 da Lei 8.666/93.
22.10.1- O não cumprimento da diligência poderá ensejar na desclassificação da
proposta ou na inabilitação do licitante.
22.11 - A participação do licitante neste certame, implica no conhecimento integral dos
termos e condições inseridas neste Edital, bem como nas demais normas legais que
disciplinam a matéria.
22.12 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, no sítio
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento e para o endereço de e-mail: compras@saaeoliveira.com.br ou
através do telefax: (37) 3331- 4333.
22.13- A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito a aquisição
dos atuadores elétricos em geral licitadas.
22.14 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
22.15- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto
nº 2.333 de 20 de maio de 2005.
22.16- O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Oliveira/MG,
com exclusão de qualquer outro.
22.17 – O objeto da presente licitação poderá ser reduzido ou ampliado pelo SAAE,
respeitando os limites e formas estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei
8666/93 e suas posteriores alterações.
22.18 - O (a) Pregoeiro (a) poderá aplicar o Art. 48 §3 da Lei 8.666/93. Quando todos
os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação
de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste
artigo.
22.19- A garantia de execução contratual, não será exigida a prestação de garantia
para a contratação resultante desta licitação;
22.20- Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 06 (seis)
anexos, a saber:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Declaração de Habilitação
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Anexo III – Declaração de Empregador Pessoa Jurídica
Anexo IV – Modelo de Declaração da participação da Visita Técnica
Anexo V ̶ Modelo de Declaração da não participação da Visita Técnica
Anexo VI ̶ Minuta de Contrato

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados,
todos eles se completam, sendo que a proponente, para a apresentação da PROPOSTA
e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS exigidos,
deverá inteirar-se do EDITAL na sua composição integral, tomando conhecimento das
condições administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do certame e a
execução CONTRATUAL.

Oliveira/MG , 24 de maio de 2022

Isabel Cristina Ramos Diniz dos Santos
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO No 088/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 009/2022

PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME),
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS
Em observância ao disposto no Decreto nº 4229, de 15/06/2020 e para atender as
necessidades do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA-MG,
elaboramos o presente Termo de Referência para que, através do procedimento legal
pertinente, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATUADORES ELÉTRICOS PARA O
SISTEMA DE OPERAÇÃO DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA “DR CARLOS CHAGAS”.
1.0 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
O sistema atual de operação dos 06 filtros da Estação de Tratamento de Água Dr.
Carlos Chagas é 100% manual, são feitas manobras em 20 válvulas gaveta para
operação destes filtros, isso gera um intenso desgaste junto aos operadores, bem como,
recorrentes afastamentos por problemas de saúde, sendo o mais comum, problemas
apresentados nos ombros.
O sistema proposto, irá substituir a tração humana por equipamentos
eletromecânicos que desempenharão o mesmo papel, deixando o serviço mais rápido,
eficiente e saudável.
Pelos motivos acima narrados, se faz necessário a aquisição destes equipamentos.
2.0 - DESCRIÇÃO, QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.
ITEM
01

COD
10895

QTDE
01

UNID
PEÇA

DESCRIÇÃO
Atuador Elétrico para Válvula Gaveta DN 300mm:
1. Atuador Elétrico - Integral - Trifásico - On/Off - IP68
2. Torque Max. 300 Nm
3. Bucha de bronze para adaptação do atuador a ponta
do eixo da válvula existente;
4. Sensores Eletrônicos de Curso e Torque: Reguláveis e
de Precisão
5. Comando Manual de Emergência através de Volante
com Desengate Automático
6. Grau de Proteção: IP68
7. Pintura Standard: Epóxi na cor do fabricante
8. Motor Elétrico de Indução Trifásica Tipo Gaiola Isolação F (155ºC) - F.S. 1,15 - – Protegido por
Termostato
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02

10897

03

PEÇA

9. Painel de Comando INCORPORADO/EMBARCADO
com Display
10. Sinalização Local Luminosa Através De Leds
11. Volante: Alavanca da embreagem com cadeado, o
volante automaticamente desengata quando o
motor opera;
12. Flange de Acoplamento Da Válvula – PN 10
13. Tensão de Alimentação Trifásica: 220 - 60 Hz
Atuador Elétrico p/ Adufa de Fundo DN 300mm:
01 Atuador Elétrico - Integral - Trifásico - On/Off - IP68
02 Torque Max. 150 Nm
03 Bucha de bronze para adaptação do atuador a ponta
do eixo da válvula existente;
04 Sensores Eletrônicos de Curso e Torque: Reguláveis e
de Precisão
05 Comando Manual de Emergência através de Volante
com Desengate Automático
06 Grau de Proteção: IP68
07 Pintura Standard: Epóxi na cor do fabricante
08 Motor Elétrico de Indução Trifásica Tipo Gaiola Isolação F (155ºC) - F.S. 1,15 - – Protegido por
Termostato
09 Painel de Comando INCORPORADO/EMBARCADO
com Display
10 Sinalização Local Luminosa Através De Leds
11 Volante: Alavanca da embreagem com cadeado, o
volante automaticamente desengata quando o
motor opera;
12 Flange de Acoplamento Da Válvula – PN 16
13 Tensão de Alimentação Trifásica: 220 - 60 Hz

3.0 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1.1 - A entrega dos atuadores elétricos licitados deverá ser entregue ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) a Praça Maria José Cambraia Ribeiro nº 180, no
Bairro Aldeia São Vicente, no município de Oliveira/MG, mediante solicitação da Seção
de Material, Transporte e Patrimônio, e terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento.
3.1.2 - As entregas deverão ser feitas sempre de Segunda à Sexta-feira, no horário de
08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas, nas dependências da CONTRATANTE, e
todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA, inclusive a descarga.
3.1.3. Todos os materiais deverão estar em conformidade com o item 2 deste Termo de
Referência.
3.1.4 - No ato da entrega, os materiais serão verificados e deverão estar de acordo com
as especificações deste Termo de Referência;
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3.1.5 - Todos os atuadores serão inspecionados pelo SAAE, para verificação de
conformidade, de acordo com as especificações técnicas;
3.2 - CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E REJEIÇÃO.
3.2.1 - Os atuadores serão considerado aprovados quando, receberem a vistoria de um
profissional indicado pelo SAAE, que executará um check list e se necessário ensaios
e testes;
3.2.2 - A aceitação do item de entrega estará condicionada à aprovação do SAAE;
3.2.3 - A liberação da Nota Fiscal para pagamento será feita após a entrega, instalação
e aprovação do item em relação ao bom funcionamento.
4.0 – DAS OBRIGAÇÕES:
4.1- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
4.1.1 - Promover a desmontagem de equipamento/válvula existente, e executar a suas
expensas a adaptação da válvula com o atuador, com bucha de bronze;
4.1.2 - Fornecimento e instalação dos 04 atuadores elétricos, bem como, painel elétrico
para operação dentro de sala;
4.1.3 - Elaboração de desenho elétrico, com disposição dos acionamentos e status dos
4 filtros;
4.1.4 - Executar a infraestrutura elétrica de alimentação do Atuador, proteção e
aterramento;
4.1.5- Além das obrigações resultantes da observância da lei 8.666/93, a licitante
vencedora obriga-se a atender às exigências deste Edital e de seus Anexos, bem como
entregar os materiais em conformidade com as normas legais, atendendo a quantidade
e qualidade especificadas no objeto.
4.1.6 - Fornecer os materiais no prazo estabelecido e de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital, bem como de acordo com as normas e regulamentos
pertinentes ao objeto em questão.
4.1.7 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto que se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
4.1.8 - Arcar com as despesas de transporte, carga, descarga dos materiais, objeto
desse Edital, cobrir as despesas de estadia, alimentação e deslocamento da equipe de
execução;
4.1.9 - Entregar os produtos utilizando-se dos mais elevados padrões de competência
e integridade profissional e ética.
4.1.10 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e
municipal, as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do SAAE;
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4.1.11 - Não transferir ou ceder direitos ou obrigações, total ou parcialmente, a terceiros,
em nenhuma hipótese. Não poderá, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto
desta licitação, salvo expresso, prévio e formal consentimento do SAAE, para execução
de atividades reconhecidamente especializadas;
4.1.12 - Fornecer somente materiais que se enquadre nas especificações do objeto e
comprovadamente de qualidade;
4.1.13 - Em caso de fornecimento de materiais fora das especificações e/ou do tipo
apropriado para a finalidade, a licitante vencedora arcará com o ônus do fato;
4.1.14 - Relatar ao SAAE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;
4.1.15 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes do fornecimento;
4.1.16 - Assegurar ao SAAE o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer
fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem
ônus para o SAAE, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização
eximirá a licitante vencedora de suas responsabilidades.
4.1.17 - Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou
indiretamente, por sua culpa ou dolo, causar ao SAAE ou a terceiros, durante a
execução do objeto, inclusive por atos praticados por seus funcionários, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a ausência de fiscalização ou de acompanhamento
pelo órgão interessado, na forma do art. 70, da Lei nº 8.666/93, e do art. 37, §6º, da
Constituição Federal;
4.1.18 - Solicitar em tempo hábil, todas as informações que necessitar para o
cumprimento satisfatório do objeto que lhe foi adjudicado;
4.1.19 - Emitir a Nota Fiscal referente à aquisição dos atuadores elétricos;
4.1.20 - Fornecer catálogos e manuais dos equipamentos.
4.2- OBRIGAÇÕES DO SAAE
4.2.1 - Disponibilizar fonte de energia elétrica próxima aos equipamentos que serão
instalados;
4.2.2 - Promover livre acesso da proponente vencedora nas propriedades onde serão
executadas as atividades;
4.2.3 - Efetuar a fiscalização dos materiais a serem utilizados na execução dos serviços,
bem como a própria execução, podendo sustar ou recusar o seu recebimento, se este
não estiver de acordo com as especificações exigidas neste Termo de referência;
4.2.4 - Efetuar mensalmente as medições referentes à prestação dos serviços;
4.2.5 - Responsabilizar-se pela liberação de áreas para execução de serviços;
Indicar um responsável para acompanhamento dos serviços e liberação das medições;
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4.2.6 - Fornecer local seguro dentro da obra para os materiais e equipamentos;
4.2.7 - Fornecer atestado de execução dos serviços;
4.2.8 - Fiscalizar e caso haja o descumprimento de quaisquer das condições
estabelecidas neste Edital, aplicar penalidade à licitante vencedora.
4.2.9 - Pagar a licitante vencedora, mediante dotação orçamentária própria, os preços
estipulados na proposta vencedora, podendo o pagamento ser efetuado através de
depósito na conta bancária que a licitante vencedora indicar ou através de boleto.
4.2.10 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela licitante vencedora
para o fiel cumprimento das obrigações da presente licitação;
4.2.11 - Notificar à licitante vencedora, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou
imperfeições na execução do objeto, fixando prazo para sua correção e/ou substituição;
4.2.12 - Aplicar penalidade à licitante vencedora, quando ocorrer o descumprimento de
quaisquer das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.2.13 - O SAAE se reserva no direito de não requisitar a quantidade especificada no
item 2 – OBJETO deste Edital e nesse Termo de Referência, fato que não ensejará à
licitante vencedora direito a exigibilidade na compra dos bens nos quantitativos
ofertados
4.2.14 - Atestar a Nota Fiscal correspondente ao objeto licitado, após a conferência o
aceite dos mesmos;
4.2.15 - Responsabilizar-se pela publicação do extrato da ata, bem como dos termos de
contrato que possa ser extraído da ATA que venham a ser firmados.
5- DO PAGAMENTO:
5.1 - O pagamento será efetuado com 05 (cinco) dias úteis após a entrega do (s) material
(ais) e instalação (ões) solicitados e apresentação da respectiva Nota Fiscal, na Seção
de Material, Transporte e Patrimônio.
5.2 - Em caso de irregularidade (s) na emissão do documento fiscal, o prazo de
pagamento, sem alteração de seu valor, será contado a partir de sua reapresentação,
devidamente regularizada.
6- ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA A
DESPESA
A Seção de Material e Transporte e Patrimônio realizou a pesquisa de preços de
mercado usando como parâmetro o Banco de Preços com licitações recentes no âmbito
do Estado de Minas Gerais e fornecedores que nos disponibilizaram pesquisa, sendo
assim apurou o valor estimado que fazem parte do processo. O desembolso das
despesas decorrentes desta contratação correrá mediante rubrica de dotação
orçamentária, conforme Estimativa Orçamentária emitida pela Seção de Contabilidade
e autorizada pelo DIRETOR ADJUNTO DA AUTARQUIA. Será levada a crédito na
seguinte dotação: 17.512 1702 1. 055 4490 51 (ficha 57)
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7 - DA FISCALIZAÇÃO
7.1- Nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a responsabilidade pela fiscalização
ficará a cargo do Setor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário através de
servidor designado.
7.2- A fiscalização é exercida no interesse da Administração, contudo não exclui nem
reduz a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade desta
Autarquia ou de seus agentes e prepostos.
7.3 - O SAAE se reserva o direito de rejeitar todo ou em parte o objeto, se em desacordo
com as especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 009/2022 e do Termo de
Referência.
7.4 - Quaisquer exigências de Fiscalização, inerentes ao objeto, deverão ser
prontamente atendidas pela licitante vencedora sem ônus para o SAAE.
8.0 - PRAZO DE GARANTIA.
8.1 - Os atuadores elétricos deverão ser garantidos pelo fabricante contra quaisquer
defeitos de projeto, material ou de fabricação por 1 (um) ano a partir da data de entrega;
8.2 - Durante o período de garantia, em caso de defeitos nos atuadores, a empresa
vencedora se compromete a efetuar a reposição dos mesmos, que deverá ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da notificação feita pelo SAAE. Caso haja
necessidade, este prazo passará de 15 (quinze) para 30 (trinta) dias corridos, sem
qualquer ônus para o SAAE;
8.3 - Os atuadores repostos em garantia deverão estar de acordo com as especificações
técnicas determinadas nesse Termo de Referência.

Oliveira/MG, 24 de maiol de 2022.

___________________________________________________
Chefe da Seção de Tratamento de Água
José Ananias Correa
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO No 088/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 009/2022

PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME),
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS.

____________________________________________________, inscrita no CNPJ ou
CPF sob o nº, ________________________, por intermédio de seu representante legal
ou credenciado, Sr. (a) ______________________________________________,
portador do documento de identidade nº_______________________ e inscrito no CPF
sob o nº_________________________________,DECLARA cumprir plenamente os
requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do
art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da
lei.

Oliveira/MG, ____ de _______________ de 2022.

Assinatura: ______________________________________
Qualificação: ____________________________________

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
PROCESSO LICITATÓRIO No 088/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 009/2022

PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME),
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS.

_______________________________________
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 art. 7º, XXXIII 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)

Oliveira/MG, ____ de _______________ de 2022.
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ANEXO IV
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA - OPCIONAL
PROCESSO LICITATÓRIO No 088/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 009/2022

PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME),
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS.

Atestamos
para
os
devidos
fins,
que
o
Sr.
_________________________________________, portador da carteira de identidade
________________________
representando
a
empresa
_____________________________ , no Processo Licitatório
nº
088/2022,
modalidade pregão eletrônico 007/2022, cujo objeto será a AQUISIÇÃO E
INSTALAÇÃO DE ATUADORES ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE OPERAÇÃO
DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA “DR. CARLOS
CHAGAS”, compareceu à sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto situado na
Praça Maria José Cambraia Ribeiro, 180 – Aldeia São Vicente, em Oliveira/MG, para
obter todos os conhecimentos necessários relacionados ao objeto licitado citado acima.

Oliveira (MG), ____

de ______ de 2022

_______________________________________
Área técnica
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ANEXO V
ATESTADO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DA VISITA TÉCNICA
PROCESSO LICITATÓRIO No 088/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 009/2022

PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME),
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS.

Eu_____________________________ (Representante Legal devidamente qualificado)
da empresa _________________________________, sediada à _________________,
inscrita no CNPJ sob o nº________________________, DECLARO, para os devidos
fins, que NÂO participei da Visita Técnica, por opção própria, assumindo assim que
CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que,
ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos
em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto
do Processo Licitatório nº 088/2022, Pregão Eletrônico nº 007/2022. DECLARO ainda
que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as
exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o
compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório
referente ao Processo Licitatório nº 088/2022, Pregão Eletrônico nº 007/2022 sem
quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer
desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar
ciente de que os quantitativos e o orçamento apresentado utilizados na elaboração da
proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de
reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Oliveira (MG), ____

de ______ de 2022

_______________________________________
Área técnica
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO No 088/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 009/2022

PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME),
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO, com sede na Praça Maria José Cambraia Ribeiro nº 180, Bairro Aldeia São
Vicente, em Oliveira/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 22.988.000/0001-84, isento de
Inscrição Estadual, representado pelo seu Diretor Adjunto, o Senhor Rômer Silva
Castanheira, doravante simplesmente denominado SAAE, e de outro lado, a firma
__________________________________,
com
sede
à
______________________________________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº
________________________,
representada
neste
ato
pelo
Sr.______________________,
portador
da
Carteira
de
Identidade
nº
______________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,
doravante simplesmente denominado CONTRATADA, de acordo com o Processo
Licitatório Nº 088/2022 de 05/04/2022 e da Lei Federal 8.666/93 e todas as suas
posteriores alterações, celebram entre si o presente contrato mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ATUADORES ELÉTRICOS PARA O SISTEMA DE
OPERAÇÃO DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA “DR
CARLOS CHAGAS”.
PARÁGRAFO ÚNICO: O SAAE poderá autorizar alterações contratuais que decorram
da modificação da quantidade do objeto e, para isso, formalizará o Termo Aditivo,
observados os limites legais.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O
valor
total
do
presente
contrato
(______________________________________).

é

de

R$

_____________

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada receberá o valor total da quantidade
efetivamente entregue e instalado dos atuadores elétricos, com base no preço unitário
proposto;
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PARÁGRAFO SEGUNDO- Em caso de irregularidade (s) na emissão do documento
fiscal, o prazo de pagamento, sem alteração de seu valor, será contado a partir de sua
reapresentação, devidamente regularizada.
CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O desembolso das despesas decorrentes desta contratação correrá mediante rubrica
de dotação orçamentária, informada pela Seção de Contabilidade e autorizada pelo
DIRETOR ADJUNTO DA AUTARQUIA. Será levada a crédito na seguinte dotação:
17.512 1702 1. 055 4490 51 (ficha 57)
CLÁUSULA QUINTA
DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá sua vigência de 60 (sessenta) dias iniciada em __/__/____
e será encerrado em __/__/__, ou após a entrega total dos atuadores elétricos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Atingindo-se os quantitativos estipulados na Cláusula Primeira,
antes do vencimento deste Contrato, o mesmo estará resolvido, sem quaisquer ônus para
o SAAE.
CLÁUSULA SEXTA
DAS CONDIÇÃO PARA O FORNECIMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO Todo material licitado deverá ser entregue conforme
exigências do edital 009/2022, pregão eletrônico 007/2022, proposta da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todo o material licitado deverá ser entregue na Seção de
Material, Transporte e Patrimônio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e instalados
na Estação de Tratamento de Água ambos localizados na Praça maria José Cambraia
Ribeiro nº 180, no Bairro Aldeia São Vicente, no município de Oliveira/MG, de Segunda
a Sexta-Feira, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas, e, as despesas
com frete (ida e volta), coleta e descarga dos materiais correrão sempre por conta da
licitante vencedora.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O FORNECEDOR não poderá transferir a outrem, no todo
ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do
SAAE.
CLÁUSULA SÉTIMA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Providenciar imediatamente a substituição de qualquer
parte dos atuadores do Termo de Referência, sem qualquer ônus para o SAAE;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito
federal, estadual e municipal, as normas e procedimentos de controle e acesso às
dependências do SAAE;
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Cumprir com as demais obrigações e responsabilidades
previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações;
PARÁGRAFO QUARTO- Arcar com os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais) federais, estaduais e municipais que incidirem sobre os produtos,
bem como todas as demais despesas que direta ou indiretamente incidam sobre o
objeto tais como fretes, mão de obra, seguros, despesas administrativas, descarga e
mais outras eventuais que possam surgir;
PARÁGRAFO QUINTO- Não transferir a outrem no todo ou em parte, as
responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do SAAE;
PARÁGRAFO SEXTO - Obedecer rigorosamente às especificações descritos no item 2
do termo de referência e solicitar em tempo hábil, todas as informações que necessitar
para o cumprimento satisfatório do objeto que lhe foi adjudicado
PARÁGRAFO SÉTIMO - Solicitar em tempo hábil, todas as informações que necessitar
para o cumprimento satisfatório do objeto que lhe foi adjudicado;
PARÁGRAFO OITAVO- Fornecer todos os atuadores novos, sem uso anterior.
DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Efetuar, no ato da entrega, a fiscalização dos produtos
adquiridos, podendo sustar ou recusar o seu recebimento, se este não estiver de acordo
com as especificações exigidas neste Termo de referência;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Atestar a Nota Fiscal correspondente aos produtos
adquiridos, após o aceite dos mesmos;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Disponibilizar todas as informações necessárias para o
correto fornecimento, coleta/entrega e descarga dos produtos licitados;
PARÁGRAFO QUARTO - Efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições
estipuladas neste Termo de Referência
PARÁGRAFO QUINTO - Notificar a CONTRATADA tempestivamente sobre quaisquer
irregularidades constatadas nos equipamentos, solicitando o reparo, a correção, a
remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções
PARÁGRAFO SEXTO- Rejeitar todo e qualquer produto que estiver
desconformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência;

em

PARÁGRAFO SÉTIMO- Atestar a Nota Fiscal correspondente ao fornecimento dos
equipamentos, após a conferência da qualidade efetivamente entregue;
PARÁGRAFO OITAVO - Efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições
estipuladas neste contrato.
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CLÁUSULA NONA
DO ÔNUS DA PROVA
Caso o SAAE tenha que ingressar em juízo para valer este instrumento, bastará alegar
os fatos constitutivos de direito, competindo à CONTRATADA o ônus de provar o
contrário. Se o SAAE for réu ou litisconsorte passivo, bastará alegar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da CONTRATADA e a este restará o ônus da prova
contrária.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior,
mencionadas no art. 1.058 do Código Civil Brasileiro a CONTRATADA responderá, com
suporte no princípio da culpa subjetiva, com cobertura integral de qualquer prejuízo
sofrido diretamente pelo SAAE, ou causados a terceiros por atos ou fatos, comissivos ou
omissivos da CONTRATADA ou de seus prepostos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de ocorrência de prejuízos e danos previstos no
parágrafo acima, o SAAE declarará, a ocorrência de “an debeatur" e fixará o "quantum
debeatur" do prejuízo, podendo abatê-lo nas faturas relativas à prestação dos serviços
ora ajustados. Se desta forma for inviável, poderá o SAAE promover a execução judicial,
independente da participação da CONTRATADA na apuração do "an debeatur", de Letra
de Câmbio de valor equivalente ao dano, com força do título executivo extrajudicial, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido, unilateralmente pelo SAAE, tanto por
inadimplência da CONTRATADA como por interesse público, nos termos da Lei
8.666/93, com as consequências ali descritas, especialmente de seu artigo 77, sem
prejuízo, quando for o caso, da apuração da responsabilidade civil, criminal ou de outras
sanções aplicáveis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência contratual por parte da CONTRATADA,
verificada pelo SAAE, independente de processo judicial, além de outras sanções
cabíveis, implicará em multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato,
reajustado até o momento da cobrança, descontada, de logo, quando do pagamento da
fatura apresentada pela CONTRATADA, ou, se por este modo impossível, cobrada
judicialmente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As partes contratantes poderão, observada a conveniência
da Administração, promover a rescisão amigável do contrato, através de termo próprio de
distrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão não amigável do contrato, não
vinculada a ato ou fato da CONTRATADA, ser-lhe-á dado pré-aviso com no mínimo, 08
dias de antecedência.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO
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As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Oliveira/MG, como competente
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da interpretação do presente contrato, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA PUBLICAÇÃO
O extrato deste Contrato será publicado após sua assinatura, no Diário Eletrônico Oficial
do Município de Oliveira/MG.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas no instrumento convocatório e as normas contidas na Lei Federal 8.666/93
e todas as suas posteriores alterações.

E, por estarem assim, justas e acertadas, as partes, mandaram lavrar o presente
instrumento, na presença de duas testemunhas, de tudo cientes, em 03 (três) vias de
igual teor e forma.

OLIVEIRA/MG, _____ DE ________________ DE 2022.

________________________________
CONTRATANTE

____________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________
CPF:
CPF:

________________________

