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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2016 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 093/2016 de 26/07/2016 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de 

hidrômetros, com fornecimento total de mão-de-obra e equipamentos, no Município de Viçosa - 

MG, conforme consta no Termo de Referencia e demais anexos do presente Edital. 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA – MG torna público, na 

presença e ciência do pregoeiro designado pela Portaria nº SAAE 052/2015 de 26 abril de 2016, 

que às 09h00min do dia 11/08/2016, na sala de licitações do SAAE, localizada à Rua do 

Pintinho S/N, bairro Bela Vista, será realizada licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: 

 

RETIRAMOS ATRAVÉS DO ACESSO À PÁGINA www.saaevicosa.com.br NESTA DATA, 

CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

 

Local: ___________________________, ______ de _________________ de 2016. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura 

 

 

Sr. Licitante, 

Visando comunicação futura entre o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Viçosa-MG e essa empresa, solicitamos preencher o recibo de retirada do edital e remeter 

ao setor de Licitações, via fax (31) 3899-5609 ou através do e-mail 

cplsaaevicosa@yahoo.com.br. 

 

Obs.: A remessa do recibo não é condição de participação no certame e a sua ausência 

exime o SAAE da responsabilidade de comunicação pessoal sobre eventuais esclarecimentos 

e retificações ocorridas no instrumento convocatório em momento anterior ao da sessão  

mailto:cplsaaevicosa@yahoo.com.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

N.º 031/2016 
 

MODALIDADE: PREGÃO 031/2016 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

SETOR: TÉCNICO 

PROCESSO: 093/2016 – 26/07/2016 

RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

11/08/2016 até as 09h00min, em sua sede na Rua do Pintinho, S/N, CEP 36570-000. 
 

HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO: 11/08/2016 até as 09h00min. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 11/08/2016 às 09h00min. 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Decretos Municipais 3893/2004 e 3906/2005, bem como pela 

Lei nº 10.520/02, retificada em 18 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93, de 

21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações. 

 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 17.512.0447.9004 – 4.4.90.51.00 - Exercício de 2016. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de 

hidrômetros, com fornecimento total de mão-de-obra e equipamentos, no Município de Viçosa – 

MG, conforme consta no Termo de Referencia e demais anexos do presente Edital. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa torna público, na presença e ciência do 

pregoeiro designado pela Portaria nº SAAE 052/2016 de 26 de abril de 2016, que às 09:00 horas 

do dia 11/08/2016, na sala de licitações do SAAE, localizada à Rua do Pintinho S/N, bairro Bela 

Vista, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR 

PREÇO GLOBAL”, cujo objeto trata-se da Contratação de empresa especializada para execução 

dos serviços de substituição de hidrômetros, com fornecimento total de mão-de-obra e 

equipamentos, no Município de Viçosa – MG, conforme consta no Termo de Referência e demais 

anexos do presente Edital.  

A presente licitação, cujo tipo é o de “MENOR PREÇO GLOBAL”, será integralmente 

conduzida pelo servidor da Autarquia, denominado pregoeiro, assessorado por sua equipe de 

apoio e reger-se-á pelas disposições dos Decretos Municipais nºs 3893/2004 e 3906/2005, bem 

como pela Lei nº 10520/02, retificada em 18 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 

8666/93 e suas alterações, pelas demais legislações pertinentes, consoante às condições estatuídas 

neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes do processo indicado acima. 

Para os fins previstos neste instrumento convocatório, informa-se o horário de 

atendimento para esclarecimentos e informações: das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 

horas, em dias úteis. 
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I – OBJETO DA LICITAÇÃO: 

 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de hidrômetros, 

com fornecimento total de mão-de-obra e equipamentos. 

 

1.1  Substituição (troca) de Hidrômetro: 

 

1.2.1 Consiste na retirada dos lacres, se houver, soltura das porcas do hidrômetro, retirada do 

hidrômetro, substituição dos tubetes (somente se necessário), substituição das guarnições, 

instalação do novo hidrômetro e aperto das porcas dos tubetes com ferramentas que desenvolvam 

o torque adequado. 

 

1.2.2 Efetuar teste de estanqueidade, abrindo o registro e certificando-se de que não há nenhum 

vazamento no conjunto do cavalete. 

 

OBS.: O critério de medição adotado será a troca de hidrômetro executada (em unid.), 

dentro das especificações previstas. 

 

1.3 Substituição (troca) de hidrômetro não efetuada: 

 

1.3.1 Na eventual impossibilidade de execução do serviço de troca de hidrômetro, por 

ocorrência de imóvel fechado ou outro impedimento de força maior que não seja de 

responsabilidade da CONTRATADA, a empresa deverá efetuar mais 01 (uma) visita ao imóvel, 

em data diferente da primeira tentativa. Após as tentativas mencionadas, caso não seja possível 

executar os serviços necessários, a CONTRATADA deverá efetuar anotações necessárias na 

Ordem de Serviço, apresentar relatório consubstanciado, informando o(s) motivo(s), inclusive 

com fotos da fachada do imóvel e das condições do hidrômetro, para comprovação das visitas, e 

encaminhar para a FISCALIZAÇÃO. 

 

OBS.: O critério de medição adotado será a troca de hidrômetro não efetuada (em unid.), 

dentro das especificações, considerando as 02 visitas previstas. 

 

1.4 Adicional para troca de tubetes: 

 

1.4.1 Nos casos onde for necessária a troca dos tubetes, e esta comprovada à FISCALIZAÇÃO, 

a CONTRATADA deverá efetuar esta substituição, e proceder posteriormente à devolução do 

material retirado à FISCALIZAÇÃO. 

 

OBS.: O critério de medição adotado será a troca de tubetes (par) executada (em unid.), 

dentro das especificações previstas, vinculada à substituição de hidrômetro executada. 

 

1.5 Reparo de vazamento no cavalete até 1”: 

 

1.5.1 O reparo de vazamento no cavalete consiste no conjunto de atividades visando o reaperto 



  
 

4 

RUA DO PINTINHO S/N, BAIRRO BELA VISTA, VÇOSA – MG CEP: 36.570-000 

TEL: 31-3899-5608 ............E-MAIL: cplsaaevicosa@yahoo.com.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

e/ou eventual troca de peças, conexões e/ou registros (Inclusive Tubetes), em decorrência de 

vazamentos detectados na execução dos serviços de substituição de hidrômetros. 

 

1.5.2 O funcionário da CONTRATADA deverá retirar os lacres, quando for o caso; desinstalar 

o hidrômetro com o cuidado de não danificá-lo; desmontar as peças e conexões até alcançar o 

local de reaperto ou vazamento; remontar e substituir todas as peças e conexões danificadas, troca 

das guarnições, reapertar as porcas dos tubetes até que o hidrômetro esteja firmemente fixado, 

com ferramentas que desenvolvam o torque adequado. 

 

1.5.3 Efetuar teste de estanqueidade, abrindo o registro e certificando-se de que não há nenhum 

vazamento no conjunto do cavalete. 

 

1.5.4 Demonstrar a situação de estanqueidade ao responsável pelo imóvel abastecido pela 

ligação e certificar-se que o abastecimento do imóvel foi restabelecido e normalizado após a 

conclusão dos serviços. 

 

1.5.5 Não havendo vazamento, lacrar as porcas dos tubetes, quando for o caso. 

 

1.5.6 Todas as peças e materiais substituídos deverão ser encaminhados à FISCALIZAÇÃO. 

 

OBS.: O critério de medição adotado será o reparo de vazamento no cavalete executado (em 

unid.), dentro das especificações previstas. 

 

1.6 Adicional para instalação de piso cerâmico/pedra decorativa/reboco/pintura: 

 

1.6.1 Nos imóveis onde houver piso cerâmico/pedra decorativa/reboco/pintura e este seja 

danificado pela realização da troca do hidrômetro, a CONTRATADA deverá proceder à 

recomposição do piso/reboco/pintura, com fornecimento total de material e mão-de-obra (reboco, 

assentamento, rejuntamento e pintura), devendo o resultado final ficar nas mesmas condições do 

piso/reboco/pintura original antes da execução dos serviços. 

 

1.6.2 A CONTRATADA deverá comprovar através do relatório de serviços e registro 

fotográfico a situação antes e após a execução dos trabalhos. 

 

OBS.: O critério de medição adotado será a reposição de piso cerâmico/pedra decorativa ou 

reboco executado (em unid.), dentro das especificações previstas. E o critério de medição 

adotado para a pintura será a pintura da área afetada (eliminando as diferenças e 

uniformizando a área afetada com a pintura existente) (em m²), dentro das especificações 

previstas. 
 

 

II - DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 
 

2.1. A licitante vencedora deverá fornecer as ferramentas em tipos e quantidades compatíveis 

com o volume dos serviços, mantendo estoque permanente em almoxarifado seguro e de sua 

responsabilidade. 
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2.2. A manutenção dos equipamentos e ferramentas será de total responsabilidade da licitante 

vencedora, devendo substitui-los imediatamente quando na ocorrência de quaisquer defeitos ou 

consertos que se façam necessários. 

 

2.3. Como parte de sua responsabilidade para com o SAAE, a licitante vencedora deverá 

submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO todos os seus equipamentos, 

ferramentas e veículos, os quais estarão à disposição para execução dos serviços. 

 

2.4. A fiscalização poderá exigir por inadequada ou sem condição de uso, a substituição de 

qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da licitante vencedora, sendo que tais fatos 

não serão justificativas para eventuais atrasos nos serviços, nem exime a licitante vencedora da 

responsabilidade sobre a qualidade dos equipamentos. 

 

2.5. Os equipamentos, máquinas e caminhões prestadores de serviço ao SAAE deverão conter 

adesivo “A SERVIÇO DO SAAE VIÇOSA” obrigatoriamente. A ordem de serviço inicial só 

será emitida após a fixação dos adesivos nos mesmos. 

 

III – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

3.1. A licitante vencedora deverá retirar, diariamente, as Ordens de Serviço emitidas pela 

FISCALIZAÇÃO, juntamente com os hidrômetros e acessórios necessários para a realização dos 

serviços. 
 

3.2. O fornecimento dos hidrômetros, lacres, cola para PVC, fita veda rosca, tubetes, registros 

e demais conexões utilizadas no cavalete, será de responsabilidade desta autarquia através do 

Setor de Operação, Manutenção e Expansão, enquanto que todos dos demais materiais 

necessários para a execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

3.3. Para o recebimento de novas Ordens de Serviço, a CONTRATADA deverá devolver os 

hidrômetros substituídos no dia anterior, juntamente com os respectivos acessórios (registros, 

tubetes, etc) e as Ordens de Serviço executadas. 

 

3.4. Ao deixar de cumprir o exposto acima, a autarquia se exime da obrigatoriedade de emitir 

novas Ordens de Serviço e entrega-las à CONTRATADA, até que a situação seja regularizada. 

 

3.5. Diariamente a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Serviços Executados, 

realizados no dia anterior, incluindo serviços recebidos, executados e não executados, contendo 

os motivos impeditivos. 

3.6. As Ordens de Serviço só serão recebidas se acompanhadas dos respectivos hidrômetros, 

acessórios e peças substituídos. 

 

3.7. Para a execução dos serviços, os funcionários da licitante vencedora deverão estar 

devidamente uniformizados e portando crachá de identificação com foto, deverão localizar o 

imóvel exato, e quando for o caso, identificar-se junto ao cliente, explicar o motivo da sua 

presença apresentando a ordem de serviço a ser executada. 
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3.8. Antes de executar o serviço, o funcionário da CONTRATADA deverá proceder à 

conferência do número do hidrômetro instalado com o constante na Ordem de Serviço ou 

documento similar que será emitido pela FISCALIZAÇÃO, de forma a comprovar a exatidão do 

equipamento a ser substituído. 

 

3.9. Durante a execução do serviço, os funcionários da CONTRATADA deverão anotar todas 

as informações pertinentes e necessárias nos campos da ordem de serviço: 

 

a) Anotar o número e leitura do hidrômetro retirado; 

 

b) Verificar eventuais irregularidades no hidrômetro e cavalete, anotar e fotografar se existir; 

 

c) Retirar a etiqueta do novo hidrômetro e fixa-la no respectivo campo da ordem de serviço; 

 

d) Anotar a leitura do hidrômetro instalado, data, horário de início e término; 

 

e) Medir a pressão no cavalete, caso exista torneira que permita; 

 

f) Identificar o responsável pela execução do serviço (funcionário), de forma legível. 

 

3.10. Ao término do trabalho, o funcionário da licitante vencedora deverá promover a retirada 

de todo material excedente do local, devendo o mesmo ficar limpo. 

 

3.11. Na intervenção no cavalete para a troca do hidrômetro deve ser evitado o movimento da 

tubulação de entrada e saída, de forma a não haver desestabilização na conexão do ramal predial 

com o cavalete para evitar futuro vazamento. 

 

3.12. Em nenhuma hipótese será admitida a instalação inclinada do hidrômetro. Em caso de 

impossibilidade de instalação correta devido ao tamanho do abrigo, a licitante vencedora deverá 

informar a FISCALIZAÇÃO para que esta proceda à comunicação ao usuário visando à 

adequação do abrigo. 

 

3.13. Deverão ser rigorosamente obedecidos, por ocasião da troca do hidrômetro, o sentido do 

fluxo indicado na carcaça do mesmo (seta indicadora do fluxo). 

 

3.14. Os funcionários da licitante vencedora deverão efetuar fotografias digitais, que serão 

entregues à FISCALIZAÇÃO, juntamente com a Ordem de Serviço e Relatório de Serviços 

Executados, através das quais seja possível constatar claramente as condições físicas do 

equipamento a ser retirado, a leitura do hidrômetro no momento da sua retirada e instalação 

geral do respectivo cavalete/hidrômetro antes e depois dos serviços executados. 

 

3.15. A vedação das roscas das conexões será feita mediante aplicação de fita veda-rosca de tal 

forma que se obtenha a perfeita estanqueidade nas juntas. Nas porcas dos tubetes, a vedação será 

feita somente através de guarnições em borracha. 
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3.16. Deverão ser tomados cuidados especiais durante a instalação do novo hidrômetro para 

evitar que qualquer tipo de material indevido penetre no interior do equipamento. 

 

3.17. Não serão admitidas alterações de padrão dos cavaletes, que deverão ser montados 

segundo especificação do SAAE de Viçosa. 

 

3.18. Nos casos onde sejam identificadas irregularidades no hidrômetro do tipo “violação” 

(cúpula furada, hidrômetro quebrado, com objeto inserido travando o funcionamento do 

hidrômetro, etc), no ato da substituição, o funcionário da CONTRATADA deverá informar 

imediatamente à equipe de fiscalização do SAAE Viçosa. 

 

3.19. No caso de extravio de hidrômetro ou de lacre numerado padrão SAAE que estiverem 

em posse da CONTRATADA, devera ser providenciado pela empresa um Boletim de 

Ocorrência, no prazo de 24 horas, que será entregue ao SAAE juntamente com a Ordem de 

Serviço, executada ou não. 

 

3.20. Aos sábados, domingos e feriados ou em dias em que não houver expediente no SAAE, 

poderão ser realizados os serviços, à critério do SAAE, quando houver necessidade. 

 

3.21. Os locais dos serviços deverão ser, quando necessário, devidamente sinalizados e 

protegidos com telas de segurança e/ou tapumes, quando necessário, permitindo total 

visualização da obra, por funcionários, veículos e pedestres. 

 

3.22. As equipes receberão orientação antes do início das atividades, de modo a conhecerem o 

local de atuação, formas de identificação e instalação dos hidrômetros e seus acessórios, Ordens 

de Serviço/Relatório e seu correto preenchimento e demais atividades rotineiras envolvidas na 

realização do serviço contratado. 

 

IV - RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA. 

 

4.1. A licitante vencedora deverá possuir Equipe Padrão composta por 01 (um) 

operário/motociclista (devidamente habilitado), uma motocicleta tipo baú com no mínimo 125cc 

e sistema de rádio comunicação, para execução dos serviços de troca de hidrômetro. 

 

4.2. Os veículos leves e motocicletas deverão ser na cor branca e com, no máximo, 05 (cinco) 

anos de fabricação. Caso venham a ocorrer avarias em quaisquer veículos que impossibilitem o 

atendimento às necessidades mínimas de trabalho, esses deverão ser substituídos em até 24 

horas. 

 

4.3. Todos os veículos deverão estar identificados com a logomarca da licitante vencedora além 

da inscrição “A SERVIÇO DO SAAE VIÇOSA”. 

 

4.4. Cada veículo de equipe deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas, EPIs, EPCs 

para a execução das atividades, estando esses adequados à quantidade de pessoas transportadas. 



  
 

8 

RUA DO PINTINHO S/N, BAIRRO BELA VISTA, VÇOSA – MG CEP: 36.570-000 

TEL: 31-3899-5608 ............E-MAIL: cplsaaevicosa@yahoo.com.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

4.5. A licitante vencedora deverá estar preparada para executar o escopo contratado de acordo 

com a programação estabelecida, com estimativa média de 2.000 trocas de hidrômetro/mês, 

considerando 20 dias úteis no mês, de forma que os serviços não sofram atrasos e interrupções. 

Com base na equipe padrão descrita, estimamos que cada equipe executará, em média, 20 (vinte) 

trocas por dia trabalhado, devendo a CONTRATADA disponibilizar tantas equipes quanto 

necessárias para cumprir a programação determinada anexa bem como dimensionar a quantidade 

de equipes necessárias, sendo admitido no mínimo a disponibilização de 5 (cinco) equipes de 

trabalho para a troca dos hidrômetros. A CONTRATADA deverá também prever a realização 

dos demais serviços constantes no escopo de trabalho (reparo de vazamento no cavalete e reparo 

de piso/reboco/pintura). 

 

4.6. Para a execução dos serviços de reparo de piso/reboco/pintura a licitante vencedora deverá 

disponibilizar e fornecer, além das equipes descritas anteriormente, a(s) seguinte(s) equipe(s) de 

trabalho: 
 

a) Equipe(s) composta por 1 (um) profissional, devidamente habilitado para dirigir o 

veículo e 1 (um) ajudante geral utilizando veículo(s) leve do tipo camioneta pequena (modelo 

Saveiro, Montana ou similar), que deverá ser na cor branca e com, no máximo, 5 (cinco) anos de 

fabricação. 

 

b) Caso venham a ocorrer avarias em quaisquer veículos que impossibilitem o atendimento 

às necessidades mínimas de trabalho, esses deverão ser substituídos em até 24 horas. 

 

c) Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e materiais para a boa execução destes 

serviços de reparo de piso/reboco/pintura. 

 

d) O dimensionamento do número de equipes é de responsabilidade da licitante vencedora, 

de acordo com o volume de serviços à executar, não sendo admitida a ocorrência de atrasos. 

 

4.7. A licitante vencedora deverá manter equipe de inspetores para o controle da qualidade dos 

serviços executados e para comunicação com o SAAE no caso de dificuldades ou dúvidas na 

realização dos serviços. 
 

4.8. Deverá a CONTRATADA afastar, dentro de vinte e quatro (24) horas da comunicação por 

escrito e nesse sentido lhe fizer o SAAE, qualquer de seus empregados cuja permanência nos 

serviços for julgada inconveniente pela Autarquia, correndo por conta única e exclusiva da 

CONTRATADA quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra 

despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão ser 

substituídos por outros, de categoria profissional idêntica. 

 

4.9. A licitante vencedora deverá apresentar antes do início dos serviços contratados, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme determina a Lei Federal nº 6.496 de 

07/12/77, relativa à execução dos serviços, definindo o(s) responsável(is) técnico(s) 

devidamente habilitado(s) na especialidade bem como seu comprovante de recolhimento 

(pagamento). 
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4.10. A licitante vencedora deverá fornecer e tornar obrigatório o uso de uniformes adequados à 

função e dos EPIs necessários para tal, além da identidade funcional da licitante vencedora, 

sendo que o modelo básico do uniforme deverá ser aprovado previamente pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

4.11. Será de responsabilidade da licitante vencedora, escolher e contratar pessoal a ser 

fornecido em seu nome observando rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis 

trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse 

particular, como única empregadora. 

 

4.12. A licitante vencedora deverá apresentar relação nominal de todos os empregados que 

executarão as atividades constantes no objeto do contrato, bem como dos empregados 

administrativos, devendo essa relação ser atualizada sempre que houver alteração e a cada etapa 

do serviço. 

 

4.13. A licitante vencedora responsabilizar-se-á pelo transporte e alimentação dos seus 

empregados. 

 

4.14. A licitante vencedora deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a evitar 

danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais será inteira responsável. 

 

4.15. Fica terminantemente proibido, a qualquer empregado da licitante vencedora, efetuar 

cobrança de serviços, de qualquer natureza, diretamente ao munícipe. O descumprimento desta 

norma implicará na aplicação das sanções previstas, por descumprimento do contrato, além das 

demais responsabilidades no âmbito civil e criminal. 

 

V – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

5.1. A garantia dos serviços executados deverá obedecer aos prazos estipulados na legislação 

vigente. 

 

5.2. Caso seja comprovado pelo SAAE que um serviço executado pela empresa contratada tenha 

causado algum tipo de prejuízo a algo ou alguém, a referida empresa será responsável por todos 

os danos (civil e criminal). 

 

5.3. O SAAE rejeitará no todo ou em parte, os serviços que forem executados em desacordo 

com o contrato e/ou determinações da FISCALIZAÇÃO sendo a licitante vencedora obrigada a 

reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas (não devendo tais horas e serviços 

ser cobrado do SAAE), no total ou em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da execução 

dos serviços, denunciado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

5.4. Os serviços executados nos cavaletes e nos pisos internos deverão ter garantia de 6 (seis) 

meses. 
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5.5. Os serviços que porventura vierem a ser executados posteriormente, nos mesmos 

endereços, dentro do prazo de garantia, serão considerados retrabalho e não serão remunerados. 

 

VI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

 

6.2. Para participar deste procedimento licitatório cujo resumo encontra-se disponibilizado na 

sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e no site www.saaevicosa.com.br, nos dias úteis 

no horário das 8 horas às 11 horas e das 13 horas 17 horas, deverão ser atendidas as condições 

abaixo relacionadas, sendo que o não atendimento de qualquer das condições, 

independentemente de sua magnitude, implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação 

de sua proposta. 

 

6.3. Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em processo de 

falência, de dissolução, de fusão, de cisão, de incorporação, que estejam cumprindo suspensão 

temporária de participação de licitação ou impedidos de contratar com a Administração 

Pública, ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, bem como os licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresa em 

consórcio, ou pessoa física e não cumpram o disposto no art 9º da Lei 8666/93. 

 

6.4. Não poderão participar dessa licitação pessoas físicas. 

 

6.5. A simples participação neste certame implica a aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório.  

 

VII – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

7.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 

instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, protocolando o pedido em até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

 

7.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na 

forma e prazos previstos no regulamento da licitação na modalidade de “Pregão” devendo ser 

entregue diretamente ao pregoeiro, no escritório central do SAAE à Rua do Pintinho, S/N. 

 

7.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 

 

7.2 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
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VIII – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá em especial, as seguintes atribuições: 

 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

 

b)  responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

 

c) abrir as propostas de preços; 

 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

 

e) desclassificar as propostas indicando os motivos; 

 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

 

g) verificar os documentos de habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 

h) declarar o vencedor; 

 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

 

j) elaborar a ata da sessão; 

 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

 

l) convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido; 

 

m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

IX – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

9.1. Os documentos deverão ser entregues ao pregoeiro em envelopes separados (Habilitação e 

Proposta) fechados e indevassáveis, até o dia, horário e local fixados neste Edital, contendo 

exteriormente: 

 

AO:             SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG 

                    PROPOSTA – ENVELOPE Nº 01 

                    PREGÃO Nº 031/2016 

                    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 
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AO:             SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG 

                    HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

                    PREGÃO Nº 031/2016 

                    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ 

 

9.1.1 Deverá ser entregue em sobrecarta a declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos da habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02 e cópia 

autenticada do Contrato Social ou Ato Constitutivo devidamente registrado. 

 

9.2. A entrega dos envelopes poderá ser realizada via postal, por simples portador ou por 

pessoa credenciada através de procuração, com poderes para deliberar amplamente, a qual deverá 

ser entregue ao pregoeiro, antes da entrega dos envelopes de proposta comercial e 

documentação de habilitação, devidamente assinada por representante legal do licitante, contendo 

o nome do representante, número de sua cédula de identidade RG, seu cargo, endereço comercial, 

telefone, e-mail e número de fac-símile, estes dois últimos se existentes. 

 

X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do orçamento próprio, sendo seus 

elementos a classificações orçamentárias 17.512.0447.9004 – 4.4.90.51.00 - Exercício de 2016. 

 

XI – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. 

 

11.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

11.1.1. Comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ); 

 

11.1.2. Certidão negativa de débito municipal da sede do licitante; 

 

11.1.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

11.1.4. Certidão de regularidade de situação (CRS-FGTS); 

 

11.1.5. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT); 

 

11.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL: 

 

11.2.1. Original ou cópia autenticada da Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu 

prazo de validade, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com seu(s) 

responsável(s) técnico(s), com no mínimo 01 (um) com formação em Engenharia Civil ou 

Sanitária, com comprovação de vínculo profissional. A comprovação de vínculo profissional 

pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 

contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços; 
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11.2.2. Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente 

registrado(s) no órgão competente CREA, no(s) qual(ais) se indique(m), no mínimo: 

 

 Execução de 1.000 trocas/substituições/instalações de hidrômetros ou similar. 

Ou 

 Execução de Sistema Público de Distribuição de Água Potável ou similar. 

Ou 

 Execução de 300 ramais domiciliares de água ou similar. 

 

 É permitido o somatório de atestados concomitantes no período de execução. 

 

11.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL: 

 

11.3.1. Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT('s), 

emitidas pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados, com 

comprovação de vínculo profissional, de forma a comprovar serviços de mesmas características 

às do objeto desta Licitação e que façam explicita referência à: 

 

 Troca / substituição / instalação de hidrômetros ou similar; 

  Ou execução de Sistema Público de Distribuição de Água Potável ou similar; 

 Ou execução de Ramais Domiciliares de Água ou similar. 

 

11.3.2. A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na 

carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 

profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução 

dos serviços. 

 

11.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

 

11.4.1. Declaração para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93, nos termos 

dos modelos anexos ao Decreto nº 4358 de 05/09/2002, pelo qual o representante legal da 

empresa declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, sob pena de infringir a 

lei. 

 

11.5. Os documentos acima enumerados poderão ser apresentados em originais ou cópias 

reprográficas legíveis, devidamente autenticadas em cartório ou pela comissão, sendo reservada a 

esta, o direito de exigir a apresentação do original para conferência, no ato da abertura da 

habilitação e as Certidões Negativas de Débitos (CNDs) TRABALHISTA, do INSS, e o CRS-

FGTS quando extraídos via internet, terão seu aceite condicionado mediante consulta via internet 

no ato da abertura da habilitação. 
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11.6. O LICITANTE legalmente qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá apresentar os 

documentos relativos à habilitação fiscal, ainda que existam pendências e deverá apresentar 

também: 

 

11.7. Registro que conste a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida 

pelo órgão de registro competente ou Declaração em conformidade ao disposto no art. 3° da Lei 

Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, de que a empresa cumpre plenamente os 

requisitos previstos no referido artigo, quais sejam: 

 

a) estar enquadrada na situação de microempresa ou de empresa de pequeno porte;  

b) o valor da receita bruta anual de seu último exercício não tenha excedido limite legal 

fixado para a categoria em que se enquadra; 

c) não se enquadre em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da 

Lei Complementar n° 123/2006. 

 

11.8. No caso de existência de pendências fiscais, referente ao item 11.1 será concedido ao 

LICITANTE enquadrado no item 11.6 o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, 

prorrogável por uma única vez a critério da Autoridade. 

 

11.9. Se for a Filial da empresa ora interessada que cumprirá o objeto do certame licitatório, a 

mesma deverá comprovar regularidade fiscal, não bastando somente a documentação da matriz 

(Art. 29, incisos I e II da Lei de Licitações 8666/93). 

 

11.10. Os documentos que porventura não constem data de validade serão considerados válidos 

até no máximo, 06 (seis) meses da data de sua emissão. 

 

11.11. Se porventura, o endereço dos documentos enviados não corresponda com o endereço 

para faturamento, o licitante deve fazer observação, indicando, no ato da proposta, o endereço 

cujo faturamento será feito, para que a nota de empenho seja elaborada de acordo com o endereço 

indicado. 

 

11.12. A desclassificação do licitante importa perda do direito de participar das fases 

subsequentes desta licitação. 

 

XII – DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

12.1. É admitida a participação de empresas pelo correio desde que os envelopes disponham: 

 

12.1.1. Endereço de remessa; 

 

12.1.2. Os envelopes de proposta e habilitação, a declaração de habilitação e a cópia 

autenticada do Contrato Social ou Ato Constitutivo devidamente registrado devem ser 

identificados e colocados em sobrecarta; 
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12.1.3.  O pregão presencial exige a presença de representante credenciado para a prática dos atos 

de lance, negociação e recurso, sendo que a ausência implicará a decadência desses direitos. 

 

12.2. É facultado ao licitante apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro por meio de 

um representante devidamente munido de documentos que o determinem como mandatário a 

participar deste procedimento licitatório. 

 

12.3. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste 

Edital, por sua representada. 

 

12.4. Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

 

I- Documento oficial de identidade do representante; 

 

II- Instrumento de mandato que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da licitante. 

 

III- Cópia autenticada do contrato social que comprove a legitimidade do documento acima. 

 

12.4.1 Caso o representante seja sócio/gerente da empresa, deverá apresentar-se para 

credenciamento acompanhado de cópia autenticada da última alteração do contrato social ou 

registro na junta comercial, comprovando a posse dos poderes para deliberar em nome da 

licitante. 

12.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

implicará nos seguintes impedimentos: 

a) ofertar lances verbais no presente certame; 

 

b) manifestação motivada da intenção de interpor recurso antes do encerramento da sessão.    

 

12.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, desde que, 

devidamente justificado à Administração. 

 

12.7. Não será admitida a participação de um mandatário para mais de uma empresa licitante. 

 

12.8. Os documentos de credenciamento não deverão estar envelopados. 

 

12.9. O pregoeiro receberá em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos 

fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para a habilitação das licitantes, 

registrando em ata a presença dos participantes, sendo permitida a remessa postal ou por empresa 

de encomenda expressa ou simples portador, os envelopes contendo (Propostas, Habilitação, a 

Declaração de habilitação e a cópia autenticada do Contrato Social). 
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12.10. Após o horário limite estabelecido para o credenciamento e identificação dos 

representantes das empresas proponentes e entrega dos envelopes contendo as propostas e a 

documentação, será declarada a abertura da sessão pública pelo pregoeiro (a), e não mais serão 

admitidos novos proponentes. 

 

12.11. Após a entrega dos envelopes de proposta comercial não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

 

XIII – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

13.1. A proposta deverá corresponder com precisão ao objeto da licitação. 

 

13.2. As propostas deverão sob pena de desclassificação, ser datilografadas, redigidas à tinta 

azul ou preta em letra legível ou ainda impressas por qualquer outro processo eletrônico, em 

papel timbrado do proponente ou no anexo III, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, 

borrões ou entrelinhas, devendo estar rubricadas e a última folha assinada por representante legal 

da empresa. Deverá ainda, obrigatoriamente, constar: 

 

a) Nome da proponente, endereço, identificação (individual ou social), em papel timbrado ou 

com aposição de carimbo, com o número do CNPJ e da Inscrição Estadual ou do Distrito Federal; 

 

13.3. Não serão aceitas propostas enviadas via fax, e-mail ou em envelopes 

abertos/grampeados. 

 

13.4. Os preços ofertados deverão estar expressos em moeda corrente nacional, explicitados 

unitariamente e globalmente, assim como conterão obrigatoriamente todas as incidências que 

sobre eles possam recair. 

 

13.5. Todas as despesas de seguros, taxas, impostos, carga e descarga dos produtos e demais 

despesas incidentes, até a entrega no local indicado pela autarquia, correrão sempre por conta do 

proponente. 
 

13.6. Deverá ser especificada a marca do material, seu fabricante, se importado o seu país de 

origem e demais elementos que permitem identificá-lo com clareza. 

 

13.7. Os preços desta proposta deverão ser fixos e irreajustáveis, admitida a repactuação, nos 

termos e condições previstas neste edital. 

 

13.8. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, do mesmo 

modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 

 

13.9. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação. 
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13.10. A licitante deverá fornecer os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço completo, 

número do telefone e do fax, bem como o nome do banco, o número da conta e a respectiva 

agência onde deseja receber seus créditos. O CNPJ do licitante deverá ser o mesmo que constará 

da Nota Fiscal a ser emitida pela empresa vencedora desta licitação após a entrega de seu serviço. 

 

13.11. Deverão ser feitas especificações e características detalhadas do produto, marca, tipo e 

outros elementos, de modo a ser atendido o disposto no art. 31 da Lei 8.078/90 – Código do 

Consumidor, e que identifiquem o produto ofertado, a fim de que o pregoeiro possa facilmente 

constatar que as especificações deste edital foram ou não atendidas. 

 

13.12. Após a entrega das propostas, não será admitida a sua retirada ou o descumprimento das 

condições estabelecidas neste edital, ficando o licitante sujeito às penalidades descritas neste 

instrumento. 

 

13.13. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

 

13.13.1. Contiverem cotação do objeto diverso daquele requerido nesta licitação. 

 

13.13.2. Não atenderem às exigências deste Edital. 

 

13.13.3. Oferecerem preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 

13.13.4. Apresentarem, emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas. 

 

13.13.5. Apresentarem cotações alternativas com propostas que contenham mais de uma 

opção de marca e/ou valores por produto. 

 

13.13.6. Apresentarem valor que torne o objeto inexeqüível. 

 

XIV – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

14.1. Aberta a sessão, o pregoeiro receberá dos licitantes o envelope PROPOSTA e a declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação, nos termos do art. 4º, VII, 

da Lei nº 10.520/02. 

 

14.2. Os envelopes de Propostas comerciais serão abertos pelo pregoeiro que verificará, após a 

rubrica por todos os presentes, o atendimento da proposta a todas as especificações e condições 

estabelecidas neste Edital, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo. 

 

14.3. O pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preços para o fornecimento do objeto da presente licitação, e os respectivos valores 

ofertados. 
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14.4. O pregoeiro (a) identificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta 

de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

 

14.5. Caso não haja no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no 

subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 

03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas apresentadas. 

 

14.6. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio de lances 

verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta com o 

maior valor global para o item faça o primeiro lance, em seguida, de igual modo, abrirá 

oportunidade para que o licitante com o segundo maior valor global apresente seu lance, e assim 

sucessivamente, sempre mantendo a ordem de classificação inicial, até que se esgotem as 

possibilidades de redução de preços propostos. 

 

14.7. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será 

realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 

14.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando feita a convocação pelo pregoeiro, 

implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances. 

 

14.9. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 

 

14.10. Não serão aceitos lances verbais com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado. 

 

14.11. Finda a fase de lance, caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha 

apresentado lance até 5% (cinco por cento) superior ao do LICITANTE de menor lance, e desde 

que este não se enquadre no item 11.6, lhe será dado oportunidade de no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos, ofertar novo lance inferior àquele, nos termos do art. 44 e art. 45, §3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

14.12. Havendo empate entre empresas que não se enquadre na Lei Complementar 123/2006, 

será obedecido o critério previsto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8666/93, após o que, 

persistindo o empate, se fará o sorteio público previsto no parágrafo 2º do artigo 45 da mesma lei. 

 

14.13. O não atendimento completo de qualquer um dos requisitos acima implicará na 

desclassificação da proposta. 

 

14.14. Uma vez apresentada a proposta para a participação da licitação, a firma declara 

implicitamente a aceitação das condições e termos do presente Edital. 
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14.15. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 

classificada detentora do menor preço ofertado, conforme definido neste Edital e seus anexos, 

decidindo motivadamente a este respeito. 

 

14.16. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando convocados pelo (a) pregoeiro (a), 

os licitantes manifestaram seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

14.17. No caso de não se realizarem lances verbais, serão verificadas a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

 

XV – CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO  

 

15.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

 

15.2. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 

do licitante classificado em sequência ao que fora inabilitado, verificando a sua aceitabilidade 

e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e 

a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

15.3. A análise da habilitação se dará pela constatação da regularidade da documentação 

apresentada pelo licitante em comparação àquela solicitada neste instrumento convocatório. 

 

15.4. A regularidade da habilitação poderá ser confirmada por meio de consulta on-line, quando 

disponível, a qual será impressa e juntada ao processo de licitação. 

 

15.5. Os documentos relativos à habilitação que não possuírem prazo de validade, somente 

serão aceitos com data não excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para a 

apresentação das propostas. 

 

15.6. Caso a licitante apresente irregularidade de habilitação incompleta ou incorreta será 

declarada inabilitada. 

 

15.7. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante 

vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo pregoeiro o objeto da presente licitação. 

 

15.8. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos 

representantes das licitantes presentes. 

 

 

 



  
 

20 

RUA DO PINTINHO S/N, BAIRRO BELA VISTA, VÇOSA – MG CEP: 36.570-000 

TEL: 31-3899-5608 ............E-MAIL: cplsaaevicosa@yahoo.com.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

XVI – INSTRUÇÕES E NORMAS PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS  

 

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de interpor recurso, sendo-lhe concedido prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação das razões do recurso, no qual poderão juntar memoriais, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

 

16.1.1. O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo. 

 

16.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso. 

 

16.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a 

termo em ata, sendo que o prazo de 03 (três) dias úteis para as contra-razões contar-se-á da data 

da lavratura da ata. 

 

16.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade 

competente homologará o resultado da licitação. 

 

16.6. Dos demais atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei 

nº 8666/93, caberá: 

 

a) recurso dirigido à autoridade superior por intermédio do pregoeiro, interposto no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolizado no endereço referido no 

preâmbulo deste Edital, nos casos de: anulação ou revogação da licitação; rescisão de contrato, a 

que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93, aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária ou multa; 

 

b) representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com 

o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

 

c) pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal, no caso de idoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do 

ato. 

 

16.7. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão 
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deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob 

pena de responsabilidade (§ 4º do art. 109 da Lei 8666/93). 

 

16.8. A intimação dos recursos referidos no item 13.6.1 deste edital, excluindo-se as penas de 

advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no diário oficial. 

 

16.9. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

16.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16.11. Os memoriais dos recursos e contra razões deverão dar entrada no departamento de 

licitações do SAAE situado à Rua do Pintinho S/N. 

 

16.12. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no mesmo local indicado 

no item anterior. 

 

16.13. No caso de pendências descritas no item 8.5, o prazo recursal ficará postergado até 

decisão de habilitação ou inabilitação da LICITANTE declarada vencedora, observado os prazos 

nele previstos, suspendendo-se a sessão, e comunicando-se, desde logo, a data da sua reabertura a 

todos os LICITANTES presentes. 

 

XVII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada com o registro dos licitantes 

credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços 

a serem registrados, da análise dos documentos de habilitação dos recursos interpostos além de 

outros registros pertinentes. 

17.2. Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

 

17.3. Havendo a interposição de recurso, após o julgamento e seu trânsito em julgado, a 

autoridade superior adjudicará e homologará o procedimento licitatório ao licitante vencedor. 

 

XVIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a 

proposta, falharem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 

declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, poderão ser aplicadas, conforme o 

caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração 

Pública. 

a) advertência; 

b) multas: de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e compensatória de 

2% (dois por cento) sobre o valor total da licitação; 
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c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e/ou 

declaração de inidoneidade, conforme a gravidade e extensão da conduta. 

 

18.2. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa 

por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

 

XIX – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

19.1. O prazo para assinatura do contrato é de 05 (cinco) dias úteis após intimação neste 

sentido, podendo este prazo ser prorrogado, por igual período, apenas uma vez, em caso de 

situação justificável e aceita pelo SAAE. 

 

19.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério da Administração, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei. 

 

19.3. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de 

discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 

conformidade com a minuta, em expressão e substância. 

 

19.4. Ao retirar a Ordem de Fornecimento, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer o 

produto a ela adjudicado, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus 

anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 

especificações e condições do edital. 

 

19.5. É facultada à administração quando o proponente vencedor não apresentar situação 

regular no ato da assinatura do contrato, recusar-se a assiná-lo ou a retirar a nota de empenho no 

prazo e nas condições estabelecidas, ou ainda quando a Administração rescindir o contrato por 

inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste edital. 

 

XX - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

20.1. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação 

regular em relação à Fazenda, ao INSS, ao FGTS e Justiça Trabalhista apresentados em 

atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada o pagamento ficará 

retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade. 

 

20.2. O Contratante pagará à Contratada a atualização monetária sobre o valor devido entre a 

data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, excluídos os períodos 

de carência, para recebimento definitivo e liquidação das despesas previstas neste contrato, 

utilizando o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor 

acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido responsável, no todo ou em parte, 

pelo atraso no pagamento. 
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20.3. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, as guias e certidões 

abaixo relacionadas, sob pena de ter o pagamento suspenso e este contrato rescindido: 

 

a) Guia de Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social - GFIP; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição social, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Caso a licitante não possua a certidão unificada, a prova de regularidade do INSS poderá 

ser comprovada através de certificado atualizado ou obtido via Internet. 

 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 

 

20.4. A administração disporá de 05 (cinco) dias úteis, após a apresentação da NOTA FISCAL, 

GFIP, RELATÓRIOS e ACEITE dos serviços por parte do SAAE, para processar o pagamento. 

 

XXI- DA RESCISÃO 

 

21.1. A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer 

indenização nos seguintes casos: 

 

a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 

b) A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a entrega do produto no prazo 

estipulado; 

c) Atraso injustificado da entrega de materiais; 

d) Se a CONTRATADA não mantiver os padrões de qualidade exigidos; 

e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

g) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o 

falecimento do contratado; 

h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo 

do SAAE, prejudique a execução do Contrato; 

i) O valor das multas atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o 

trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 
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j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pelo Diretor do SAAE, exaradas no processo administrativo a que se refere o 

Contrato; 

k) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação 

conferida pela Lei 9.854/99; 

l) Nos demais casos estipulados no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores 

alterações. 
 

XXII- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

22.1. O SAAE se reserva o direito de, por despacho fundamentado de seu diretor, e sem que 

caiba, em qualquer dos casos à licitante interessada, direito a indenização: 

a) Revogar a licitação, em razão de conveniência administrativa; 

b) Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu 

curso; 

c) Homologar a licitação optando pela aquisição total ou parcial do produto a ser adquirido. 

 

22.2. O Poderá ser solicitado pela administração quando necessário, amostras para serem 

submetidas a quaisquer provas a fim de se verificar a qualidade do produto. 

 

22.3. Na hipótese de desclassificação de proposta ou inabilitação da proponente, os 

envelopes/documentos apresentados ficarão retidos na contra-capa dos autos até a data de 

assinatura do contrato; quando, então, lhe serão devolvidos mediante carta com aviso de 

recebimento. 

 

22.4. Maiores esclarecimentos serão prestados na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 

situado na Rua do Pintinho, S/N – Bairro Bela Vista – Viçosa/MG, Tel.: (31) 3899-5608 fax.: 

(31) 3899-5609, pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

 

22.5. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da autoridade competente superior do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa/MG. 

 

22.6. Fica eleito o foro da comarca de Viçosa/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por 

mais especial que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este processo licitatório. 

 

 

 

 

Viçosa-MG, 27 de julho de 2016. 

 

 

Rodrigo Teixeira Bicalho  

Diretor Presidente do SAAE 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Nº.:  093/2016 de  26/07/2016 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

Data: 11/08/2016 

Horário: 09h00min  

Local: Sala de licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

1. FINALIDADE: 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de hidrômetros, 

com fornecimento total de mão-de-obra e equipamentos. 

 

2. OBJETIVO: 

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição de hidrômetros, 

visando à melhoria na precisão da micromedição e a redução da idade média do parque de 

hidrômetros do município, como prevê a norma técnica vigente específica para este segmento, 

com o fornecimento total de mão de obra e equipamentos necessários. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

 

3.1 Substituição (troca) de Hidrômetro: 

 

 Consiste na retirada dos lacres, se houver, soltura das porcas do hidrômetro, retirada do 

hidrômetro, substituição dos tubetes (somente se necessário), substituição das guarnições, 

instalação do novo hidrômetro e aperto das porcas dos tubetes com ferramentas que 

desenvolvam o torque adequado. 

 Efetuar teste de estanqueidade, abrindo o registro e certificando-se de que não há nenhum 

vazamento no conjunto do cavalete. 

 

OBS.: O critério de medição adotado será a troca de hidrômetro executada (em unid.), 

dentro das especificações previstas. 

 

3.2 Substituição (troca) de hidrômetro não efetuada: 

 

 Na eventual impossibilidade de execução do serviço de troca de hidrômetro, por ocorrência 

de imóvel fechado ou outro impedimento de força maior que não seja de responsabilidade da 

CONTRATADA, a empresa deverá efetuar mais 01 (uma) visita ao imóvel, em data diferente 

da primeira tentativa. Após as tentativas mencionadas, caso não seja possível executar os 

serviços necessários, a CONTRATADA deverá efetuar anotações necessárias na Ordem de 

Serviço, apresentar relatório consubstanciado, informando o(s) motivo(s), inclusive com fotos 

da fachada do imóvel e das condições do hidrômetro, para comprovação das visitas, e 

encaminhar para a FISCALIZAÇÃO. 
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OBS.: O critério de medição adotado será a troca de hidrômetro não efetuada (em unid.), 

dentro das especificações, considerando as 02 visitas previstas. 

 

3.3 Adicional para troca de tubetes: 

 

 Nos casos onde for necessária a troca dos tubetes, e esta comprovada à FISCALIZAÇÃO, a 

CONTRATADA deverá efetuar esta substituição, e proceder posteriormente à devolução do 

material retirado à FISCALIZAÇÃO. 

 

OBS.: O critério de medição adotado será a troca de tubetes (par) executada (em unid.), 

dentro das especificações previstas, vinculada à substituição de hidrômetro executada. 

 

3.4 Reparo de vazamento no cavalete até 1”: 

 

 O reparo de vazamento no cavalete consiste no conjunto de atividades visando o reaperto e/ou 

eventual troca de peças, conexões e/ou registros (Inclusive Tubetes), em decorrência de 

vazamentos detectados na execução dos serviços de substituição de hidrômetros. 

 O funcionário da CONTRATADA deverá retirar os lacres, quando for o caso; desinstalar o 

hidrômetro com o cuidado de não danificá-lo; desmontar as peças e conexões até alcançar o 

local de reaperto ou vazamento; remontar e substituir todas as peças e conexões danificadas, 

troca das guarnições, reapertar as porcas dos tubetes até que o hidrômetro esteja firmemente 

fixado, com ferramentas que desenvolvam o torque adequado. 

 Efetuar teste de estanqueidade, abrindo o registro e certificando-se de que não há nenhum 

vazamento no conjunto do cavalete. 

 Demonstrar a situação de estanqueidade ao responsável pelo imóvel abastecido pela ligação e 

certificar-se que o abastecimento do imóvel foi restabelecido e normalizado após a conclusão 

dos serviços. 

 Não havendo vazamento, lacrar as porcas dos tubetes, quando for o caso. 

 Todas as peças e materiais substituídos deverão ser encaminhados à FISCALIZAÇÃO. 

 

OBS.: O critério de medição adotado será o reparo de vazamento no cavalete executado (em 

unid.), dentro das especificações previstas. 

 

3.5 Adicional para instalação de piso cerâmico/pedra decorativa/reboco/pintura: 

 

 Nos imóveis onde houver piso cerâmico/pedra decorativa/reboco/pintura e este seja 

danificado pela realização da troca do hidrômetro, a CONTRATADA deverá proceder à 

recomposição do piso/reboco/pintura, com fornecimento total de material e mão-de-obra 

(reboco, assentamento, rejuntamento e pintura), devendo o resultado final ficar nas mesmas 

condições do piso/reboco/pintura original antes da execução dos serviços. 

 A CONTRATADA deverá comprovar através do relatório de serviços e registro fotográfico a 

situação antes e após a execução dos trabalhos. 
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OBS.: O critério de medição adotado será a reposição de piso cerâmico/pedra decorativa ou 

reboco executado (em unid.), dentro das especificações previstas. E o critério de medição 

adotado para a pintura será a pintura da área afetada (eliminando as diferenças e 

uniformizando a área afetada com a pintura existente) (em m²), dentro das especificações 

previstas. 

 

4. OBSERVAÇÕES E PROCEDIMENTOS: 

 

4.1 Substituição (troca) de Hidrômetro: A CONTRATADA deverá retirar, diariamente, as 

Ordens de Serviço emitidas pela FISCALIZAÇÃO, juntamente com os hidrômetros e acessórios 

necessários para a realização dos serviços. 

 

4.2 O fornecimento dos hidrômetros, lacres, cola para PVC, fita veda rosca, tubetes, registros 

e demais conexões utilizadas no cavalete, será de responsabilidade desta autarquia através do 

Setor de Operação, Manutenção e Expansão, enquanto que todos dos demais materiais 

necessários para a execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

4.3 Para o recebimento de novas Ordens de Serviço, a CONTRATADA deverá devolver os 

hidrômetros substituídos no dia anterior, juntamente com os respectivos acessórios (registros, 

tubetes, etc) e as Ordens de Serviço executadas. 

 

4.4 Ao deixar de cumprir o exposto acima, a autarquia se exime da obrigatoriedade de emitir 

novas Ordens de Serviço e entrega-las à CONTRATADA, até que a situação seja regularizada. 

 

4.5 Diariamente a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Serviços Executados, 

realizados no dia anterior, incluindo serviços recebidos, executados e não executados, contendo 

os motivos impeditivos. 

 

4.6 As Ordens de Serviço só serão recebidas se acompanhadas dos respectivos hidrômetros, 

acessórios e peças substituídos. 

 

4.7 Para a execução dos serviços, os funcionários da CONTRATADA, devidamente 

uniformizados e portando crachá de identificação com foto, deverão localizar o imóvel exato, e 

quando for o caso, identificar-se junto ao cliente, explicar o motivo da sua presença apresentando 

a ordem de serviço a ser executada. 

 

4.8 Antes de executar o serviço, o funcionário da CONTRATADA deverá proceder à 

conferência do número do hidrômetro instalado com o constante na Ordem de Serviço ou 

documento similar que será emitido pela FISCALIZAÇÃO, de forma a comprovar a exatidão do 

equipamento a ser substituído. 

 

4.9 Durante a execução do serviço, os funcionários da CONTRATADA deverão anotar todas 

as informações pertinentes e necessárias nos campos da ordem de serviço: 
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a) Anotar o número e leitura do hidrômetro retirado; 

b) Verificar eventuais irregularidades no hidrômetro e cavalete, anotar e fotografar se existir; 

c) Retirar a etiqueta do novo hidrômetro e fixa-la no respectivo campo da ordem de serviço; 

d) Anotar a leitura do hidrômetro instalado, data, horário de início e término; 

e) Medir a pressão no cavalete, caso exista torneira que permita; 

f) Identificar o responsável pela execução do serviço (funcionário), de forma legível. 

 

4.10 Promover a retirada de todo material excedente do local, devendo o mesmo ficar limpo. 

 

4.11 Na intervenção no cavalete para a troca do hidrômetro deve ser evitado o movimento da 

tubulação de entrada e saída, de forma a não haver desestabilização na conexão do ramal predial 

com o cavalete para evitar futuro vazamento. 

 

4.12 Em nenhuma hipótese será admitida a instalação inclinada do hidrômetro. Em caso de 

impossibilidade de instalação correta devido ao tamanho do abrigo, a CONTRATADA deverá 

informar a FISCALIZAÇÃO para que esta proceda à comunicação ao usuário visando à 

adequação do abrigo. 

 

4.13 Deverá ser rigorosamente obedecido, por ocasião da troca do hidrômetro, o sentido do 

fluxo indicado na carcaça do mesmo (seta indicadora do fluxo). 

 

4.14 Os funcionários da CONTRATADA deverão efetuar fotografias digitais, que serão 

entregues à FISCALIZAÇÃO, juntamente com a Ordem de Serviço e Relatório de Serviços 

Executados, através das quais seja possível constatar claramente as condições físicas do 

equipamento a ser retirado, a leitura do hidrômetro no momento da sua retirada e instalação geral 

do respectivo cavalete/hidrômetro antes e depois dos serviços executados. 

 

4.15 A vedação das roscas das conexões será feita mediante aplicação de fita veda-rosca de tal 

forma que se obtenha a perfeita estanqueidade nas juntas. Nas porcas dos tubetes, a vedação será 

feita somente através de guarnições em borracha. 

 

4.16 Deverão ser tomados cuidados especiais durante a instalação do novo hidrômetro para 

evitar que qualquer tipo de material indevido penetre no interior do equipamento. 

 

4.17 Não serão admitidas alterações de padrão dos cavaletes, que deverão ser montados 

segundo especificação do SAAE Viçosa. 

 

4.18 Nos casos onde sejam identificadas irregularidades no hidrômetro do tipo “violação” 

(cúpula furada, hidrômetro quebrado, com objeto inserido travando o funcionamento do 

hidrômetro, etc), no ato da substituição, o funcionário da CONTRATADA deverá informar 

imediatamente à equipe de fiscalização do SAAE Viçosa. 

 

4.19 No caso de extravio de hidrômetro ou de lacre numerado padrão SAAE que estiverem em 

posse da CONTRATADA, devera ser providenciado pela empresa um Boletim de Ocorrência, no 
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prazo de 24 horas, que será entregue ao SAAE juntamente com a Ordem de Serviço, executada ou 

não. 

 

4.20 Soluções excepcionais deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO do SAAE. 

 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

5.1 Qualificação Técnica Operacional 

 

a) Anotar Original ou cópia autenticada da Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de 

seu prazo de validade, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com 

seu(s) responsável(s) técnico(s), com no mínimo 01 (um) com formação em Engenharia Civil ou 

Sanitária, com comprovação de vínculo profissional. A comprovação de vínculo profissional 

pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 

contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os 

requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

b) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente 

registrado(s) no órgão competente CREA, no(s) qual(ais) se indique(m), no mínimo: 

 

 Execução de 1.000 trocas/substituições/instalações de hidrômetros ou similar. 

Ou 

 Execução de Sistema Público de Distribuição de Água Potável ou similar. 

Ou 

 Execução de 300 ramais domiciliares de água ou similar. 

 

 É permitido o somatório de atestados concomitantes no período de execução. 

 

5.2 Qualificação Técnica Profissional 

 

a) Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT('s), 

emitidas pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados, com 

comprovação de vínculo profissional, de forma a comprovar serviços de mesmas características 

às do objeto desta Licitação e que façam explicita referência à: 

 

 Troca / substituição / instalação de hidrômetros ou similar; 

  Ou execução de Sistema Público de Distribuição de Água Potável ou similar; 

 Ou execução de Ramais Domiciliares de Água ou similar. 

b) A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na 

carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 

profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução 

dos serviços. 
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6. ESTIMATIVA DE CUSTO: 

 

O valor estimado dos serviços objeto deste Termo de Referência Básico importa em R$ 

434.998,48 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e 

Quarenta e Oito Centavos). 

 

7. PRAZO: 

 

7.1 Os serviços devem ser iniciados em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço, 

salvo motivos de força maior impeditivos ao cumprimento do prazo, que deverão ser 

justificados à FISCALIZAÇÃO. 

 

7.2 O prazo de execução dos serviços é de 04 (quatro) meses. 

 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

8.1 No 1º (primeiro) dia útil de cada mês a licitante vencedora deverá apresentar ao SAAE o 

relatório dos serviços executados no mês anterior (mês cheio), para conferência e aprovação. 

 

8.2 Após ser informada da aprovação mencionada no item anterior, a licitante vencedora 

encaminhará a nota fiscal eletrônica correspondente, a ser emitida “contra apresentação”. 

 

8.3 Se eventualmente a licitante vencedora estiver desobrigada da emissão de nota fiscal de 

serviço por meio eletrônico, e esta deverá comprovar tal situação através de forma documental. 

 

8.4 O pagamento será efetuado pelo SAAE no 5º (quinto) dia útil, após a apresentação da nota 

fiscal eletrônica, devidamente conferida e liberada pelo chefe do Setor de Operação, Manutenção 

e Expansão e pelo Diretor Técnico. 

 

8.5 Em caso de inobservância culposa quanto ao critério de pagamento, o SAAE suportará a 

incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da variação do Índice Geral de Preços de 

Mercado - IGPM, acumulado entre a data da exigibilidade do débito e a data de seu efetivo 

pagamento. 

 

9. GARANTIAS: 

 

9.1 O SAAE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços que forem executados em desacordo 

com o contrato e/ou determinações da FISCALIZAÇÃO, sendo a CONTRATADA obrigada a 

reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas (não devendo tais horas e serviços 

serem cobrados do SAAE), no total ou em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da 

execução dos serviços, denunciado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

9.2 Os serviços executados nos cavaletes e nos pisos internos deverão ter garantia de 6 (seis) 

meses. 



  
 

31 

RUA DO PINTINHO S/N, BAIRRO BELA VISTA, VÇOSA – MG CEP: 36.570-000 

TEL: 31-3899-5608 ............E-MAIL: cplsaaevicosa@yahoo.com.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

 

9.3 Os serviços que porventura vierem a ser executados posteriormente, nos mesmos 

endereços, dentro do prazo de garantia, serão considerados retrabalho e não serão remunerados. 

 

10. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

10.1 Para composição orçamentária estimamos a equipe padrão composta por 1 (um) 

operário/motociclista (devidamente habilitado), uma motocicleta tipo baú com no mínimo 125cc 

e sistema de rádio comunicação, para execução dos serviços de troca de hidrômetro. 

 

10.2 A CONTRATADA deverá ter à sua disposição, veículos para as equipes e para o 

acompanhamento dos serviços, conforme as quantidades e as características definidas neste termo 

de referência. 

 

10.3 Os veículos leves e motocicletas deverão ser na cor branca e com, no máximo, 5 (cinco) 

anos de fabricação. Caso venham a ocorrer avarias em quaisquer veículos que impossibilitem o 

atendimento às necessidades mínimas de trabalho, esses deverão ser substituídos em até 24 horas. 

 

10.4 Todos os veículos deverão estar identificados com a logomarca da empresa 

CONTRATADA além da inscrição “A SERVIÇO DO SAAE VIÇOSA”. 

 

10.5 Cada veículo de equipe deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas, EPIs, EPCs 

para a execução das atividades, estando esses adequados à quantidade de pessoas transportadas. 

 

10.6 A CONTRATADA deverá fornecer as ferramentas em tipos e quantidades compatíveis 

com volume de serviços, mantendo estoque permanente em almoxarifado seguro e de sua 

responsabilidade. 

 

10.7 A manutenção dos equipamentos e ferramentas será de total responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo substitui-los imediatamente quando na ocorrência de quaisquer 

defeitos ou consertos que se façam necessários. 

 

10.8 Como parte de sua responsabilidade para com o SAAE, a CONTRATADA deverá 

submeter previamente a aprovação da FISCALIZAÇÃO todos os seus equipamentos, ferramentas 

e veículos, os quais estarão à disposição para execução dos serviços. 

 

10.9 A CONTRATADA deverá estar preparada para executar o escopo contratado de acordo 

com a programação estabelecida, com estimativa média de 2.000 trocas de hidrômetro/mês, 

considerando 20 dias úteis no mês, de forma que os serviços não sofram atrasos e interrupções. 

Com base na equipe padrão descrita, estimamos que cada equipe executará, em média, 20 (vinte) 

trocas por dia trabalhado, devendo a CONTRATADA disponibilizar tantas equipes quanto 

necessárias para cumprir a programação determinada anexa bem como dimensionar a quantidade 

de equipes necessárias, sendo admitido no mínimo a disponibilização de 5 (cinco) equipes de 

trabalho para a troca dos hidrômetros. A CONTRATADA deverá também prever a realização dos 
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demais serviços constantes no escopo de trabalho (reparo de vazamento no cavalete e reparo de 

piso/reboco/pintura). 

 

10.10 Para a execução dos serviços de reparo de piso/reboco/pintura a CONTRATADA deverá 

disponibilizar e fornecer, além das equipes descritas anteriormente, a(s) seguinte(s) equipe(s) de 

trabalho: 
 

a) Equipe(s) composta por 1 (um) profissional, devidamente habilitado para dirigir o veículo 

e 1 (um) ajudante geral utilizando veículo(s) leve do tipo camioneta pequena (modelo Saveiro, 

Montana ou similar), que deverá ser na cor branca e com, no máximo, 5 (cinco) anos de 

fabricação. 
 

b) Caso venham a ocorrer avarias em quaisquer veículos que impossibilitem o atendimento 

às necessidades mínimas de trabalho, esses deverão ser substituídos em até 24 horas. 

 

c) Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e materiais para a boa execução destes 

serviços. 

 

d) O dimensionamento do número de equipes é de responsabilidade da CONTRATADA, de 

acordo com o volume de serviços à executar, não sendo admitida a ocorrência de atrasos. 

 

10.11 O A CONTRATADA deverá manter equipe de inspetores para o controle da qualidade 

dos serviços executados e para comunicação com o SAAE no caso de dificuldades ou dúvidas na 

realização dos serviços. 

 

10.12 A CONTRATADA deverá indicar preposto, e mantê-lo em caráter permanente, durante a 

execução dos serviços, para representá-la em tudo o que se relacionar com os serviços 

contratados. 

 

10.13 A CONTRATADA deverá no prazo de 30 (trinta) dias corridos, após a assinatura do 

contrato, comprovar a instalação de um escritório no município de Viçosa, para atender todas as 

atribuições objeto deste Termo de Referência, sendo de total responsabilidade da 

CONTRATADA a instalação, funcionamento, manutenção, operação e segurança do mesmo. 

 

10.14 Aos sábados, domingos e feriados ou em dias em que não houver expediente no SAAE, 

poderão ser realizados os serviços, à critério do SAAE, quando houver necessidade. 

 

10.15 O SAAE exercerá a FISCALIZAÇÃO dos serviços por intermédio de seu corpo técnico, 

obrigando-se a CONTRATADA a prover todas as facilidades para o pleno desempenho de suas 

atividades. 

10.16 O SAAE será representado durante a execução dos serviços pelo Chefe do Setor de 

Operação, Manutenção e Expansão que, terá autoridade para exercer em seu nome, toda e 

qualquer ação de orientação geral, obrigando a CONTRATADA a atender as observações da 

FISCALIZAÇÃO, sem que isso exclua ou diminua as responsabilidades legais da 

CONTRATADA, seja por atos próprios ou atitudes de prepostos empregados. 
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10.17 A FISCALIZAÇÃO tem amplos poderes para ordenar imediata retirada do local dos 

serviços, de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte sua ação 

fiscalizadora ou cuja permanência, a seu critério, for julgada inconveniente; recusar os serviços 

que não tenham sido executados de acordo com os procedimentos e/ou especificações 

previamente acordados; suspender qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo 

com a técnica adequada ou que atente contra a segurança de pessoas ou bens; determinar a 

prioridade de serviços e controle das condições de trabalho, solucionando casos concernentes à 

matéria. 

 

10.18 Deverá a CONTRATADA afastar, dentro de vinte e quatro (24) horas da comunicação por 

escrito e nesse sentido lhe fizer o SAAE, qualquer de seus empregados cuja permanência nos 

serviços for julgada inconveniente pela Autarquia, correndo por conta única e exclusiva da 

CONTRATADA quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra 

despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão ser 

substituídos por outros, de categoria profissional idêntica. 

 

10.19 A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços contratados, a Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART, conforme determina a Lei Federal nº 6.496 de 07/12/77, 

relativa à execução dos serviços, definindo o(s) responsável(is) técnico(s) devidamente 

habilitado(s) na especialidade bem como seu comprovante de recolhimento (pagamento). 

 

10.20 Os locais dos serviços deverão ser, quando necessário, devidamente sinalizados e 

protegidos com telas de segurança e/ou tapumes, permitindo total visualização da obra, por 

funcionários, veículos e pedestres. 

 

10.21 A CONTRATADA deverá fornecer e tornar obrigatório o uso de uniformes adequados à 

função e dos EPIs necessários para tal, além da identidade funcional da CONTRATADA, sendo 

que o modelo básico do uniforme deverá ser aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO. 

 

10.22 Será de responsabilidade da CONTRATADA escolher e contratar pessoal a ser fornecido 

em seu nome observando rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, 

previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como 

única empregadora. 

 

10.23 A CONTRATADA deverá apresentar relação nominal de todos os empregados que 

executarão as atividades constantes no objeto do contrato, bem como dos empregados 

administrativos, devendo essa relação ser atualizada sempre que houver alteração e a cada etapa 

do serviço. 

10.24 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se com os encargos decorrentes da legislação 

trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial e de acidentes do trabalho resultantes da execução da 

obra. 

 

10.25 A CONTRATADA responsabilizar-se à pelo transporte e alimentação dos seus 

empregados. 
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10.26 A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a evitar danos 

materiais e pessoais a terceiros, pelos quais será inteira responsável. 

 

10.27 Fica terminantemente proibido, a qualquer empregado da CONTRATADA, efetuar 

cobrança de serviços, de qualquer natureza, diretamente ao munícipe. O descumprimento desta 

norma implicará na aplicação das sanções previstas, por descumprimento do contrato, além das 

demais responsabilidades no âmbito civil e criminal. 

 

10.28 As equipes receberão orientação antes do início das atividades, de modo a conhecerem o 

local de atuação, formas de identificação e instalação dos hidrômetros e seus acessórios, Ordens 

de Serviço/Relatório e seu correto preenchimento, demais atividades rotineiras envolvidas na 

realização do serviço contratado. 

 

10.29 Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de Referência Básico deverão ser 

apresentados ao SAAE para sua definição e determinação. 
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ANEXO II - PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E 

PREÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

01 
Troca de hidrômetro com 

capacidade até 3 m³/h 
UN 8.000 R$ 23,29 R$ 186.320,00 

02 
Troca de hidrômetro não 

efetuada 
UN 2.000 R$ 6,98 R$ 13.960,00 

03 
Adicional para troca de 

tubetes 
UN 3.000 R$ 2,72 R$ 8.160,00 

04 
Reparo de vazamento no 

cavalete domiciliar 
UN 4.000 R$ 25,17 R$ 100.680,00 

05 

Adicional para instalação de 

piso cerâmico e/ou pedra 

decorativa. 

UN 500 R$ 28,19 R$ 14.095,00 

06 

Adicional para reboco com 

argamassa pré-fabricada, 

acabamento camurçado 

UN 4.500 R$ 10,27 R$ 46.215,00 

07 
Pintura acrílica, em paredes, 

2 demãos. 
M² 1.200 R$ 16,45 R$ 19.740,00 

08 
Barracão de obra, inclusive 

sanitários. 
M² 32 R$ 507,31 R$ 16.233,92 

09 
Encarregado geral com 

encargos complementares 
Horas 736 R$ 40,21 R$ 29.594,56 

TOTAL (R$) R$ 434.998,48 

Obs.: os preços unitários foram extraídos do Banco de Preços de Serviços Operacionais da SABESP - Mar/14 

(Corrigido pelo INCC - Índice Nacional de Custo da Construção em 31/03/2016), Planilha SINAP - Maio/2016 

(considerando BDI=32,80% para os itens 5, 6 e 9) e Planilha SETOP - Dezembro/2015 (considerando BDI=32,8% 

para os itens 7 e 8). 

 

Composição do preço unitário do item 5 - Adicional para instalação de piso cerâmico e/ou pedra decorativa (interno) 

Item REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

05 
SINAPI 

87246 

Fornecimento e 

assentamento de piso 

cerâmico/pedra, assentado 

sobre argamassa de 

cimento colante c/ 

rejuntamento. 

M² 0,50 R$ 56,39 R$ 28,19 

Considerações Gerais: Para composição do preço unitário do item nº 5, estimamos que será necessário, em média, a 

execução de assentamento de piso cerâmico, numa área de 0,50 m² por unidade de troca de cavalete executada, 

quando existir este revestimento no imóvel. 

 

Composição do preço unitário do item 6 - Adicional para reboco com argamassa pré-fabricada, acabamento camurçado. 

Item REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

06 
SINAPI 

84074 

Fornecimento e execução 

de reboco com argamassa 

pré-fabricada, acabamento 

camurçado. 

M² 0,366 R$ 28,05 R$ 10,27 

Considerações Gerais: Para composição do preço unitário do item nº 6, estimamos que será necessário, em média, a 

execução de reboco, numa área de 0,366 m² por unidade de troca de cavalete executada, quando existir este 

revestimento no imóvel. 
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Composição do preço unitário do item 7 – Pintura Acrílica 

Item REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

07 
SETOP 

PIN-

ACR-005 

Pintura acrílica, em 

paredes, 2 demãos sem 

massa corrida, exclusive 

fundo selador. 

M² 01 R$ 16,45 R$ 16,45 

Considerações Gerais: Execução de pintura somente nos locais em que foi necessário a recomposição do reboco 

devido ao reparo executado no cavalete e que havia pintura. Fornecimento de todos os materiais necessários e 

execução por conta da contratada. 

 

Composição do preço unitário do item 8 – Barracão de Obras 

Item REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

08 
SETOP 

IIO-BAR-

046 

Barracão de obra, inclusive 

sanitários 
M² 32 R$ 507,31 R$ 16.233,92 

Considerações Gerais: Valor será pago proporcionalmente ao período da execução dos serviços. 

 

Composição do preço unitário do item 09 – Encarregado Geral 

Item REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

09 
SINAPI 

90776 

Encarregado geral com 

encargos complementares 
H 736 R$ 40,21 R$ 29.594,56 

Considerações Gerais: Para composição do preço unitário do item nº 09, foi considerado a carga horária mensal de 

184 horas. 
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ANEXO III - CARTA PROPOSTA/PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 031/2016                DATA: 11/08/2016 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  INSC. EST.: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: 

BANCO: AG BANCÁRIA: CONTA: 

 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, através do Pregoeiro e equipe de apoio, solicita à 

V.Sª. cotação para o(s) serviço(s) abaixo, de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas no EDITAL. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

01 
Troca de hidrômetro com 

capacidade até 3 m³/h 
UN 8.000 R$ R$ 

02 
Troca de hidrômetro não 

efetuada 
UN 2.000 R$ R$ 

03 
Adicional para troca de 

tubetes 
UN 3.000 R$ R$ 

04 
Reparo de vazamento no 

cavalete domiciliar 
UN 4.000 R$ R$ 

05 

Adicional para instalação de 

piso cerâmico e/ou pedra 

decorativa. 

UN 500 R$ R$ 

06 

Adicional para reboco com 

argamassa pré-fabricada, 

acabamento camurçado. 

UN 4.500 R$ R$ 

07 
Pintura acrílica, em paredes, 

2 demãos. 
M² 1.200 R$ R$ 

08 
Barracão de obra, inclusive 

sanitários. 
M² 32 R$ R$ 

09 
Encarregado geral com 

encargos complementares 
Horas 736 R$ R$ 

Subtotal: R$ 

Taxa de BDI: % R$ 

TOTAL GERAL: R$ 

 

O VALOR GLOBAL OFERTADO POR ESSA EMPRESA É DE R$ ............. (...........................). 

 

1. Os preços deverão ser ofertados com 02 (duas) casas decimais. 

 

2. Declaramos que os serviços ofertados atendem a todas as especificações exigidas no Edital e 

seus anexos. 
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3. Os preços apresentados contemplam todas as despesas diretas e indiretas necessárias ao fiel 

cumprimento do objeto do edital, como mão de obra especializada, quaisquer outros 

materiais, transporte, encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, tributos, taxas 

incidentes (Federais, Estaduais e Municipais), Leis Sociais, BDI e outros que porventura 

possam ocorrer. 
 

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

4.1. No 1º (primeiro) dia útil de cada mês a licitante vencedora deverá apresentar ao SAAE o 

relatório dos serviços executados no mês anterior (mês cheio), para conferência e aprovação. 

 

4.2. Após ser informada da aprovação mencionada no item anterior, a licitante vencedora 

encaminhará a nota fiscal eletrônica correspondente, a ser emitida “contra apresentação”. 

 

4.3. Se eventualmente a licitante vencedora estiver desobrigada da emissão de nota fiscal de 

serviço por meio eletrônico, e esta deverá comprovar tal situação através de forma documental. 

 

4.4. O pagamento será efetuado pelo SAAE no 5º (quinto) dia útil, após a apresentação da nota 

fiscal eletrônica, devidamente conferida e liberada pelo chefe do Setor de Operação, Manutenção 

e Expansão. 

 

4.5. Em caso de inobservância culposa quanto ao critério de pagamento, o SAAE suportará a 

incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da variação do Índice Geral de Preços de 

Mercado - IGPM, acumulado entre a data da exigibilidade do débito e a data de seu efetivo 

pagamento. 

 

4.6. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da NOTA 

FISCAL e ACEITE dos serviços executados através de relatórios diários contendo assinatura dos 

responsáveis pela execução do serviço, indicando local, dia, ocorrências, solicitações e/ou 

observações. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses da assinatura do contrato. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

 

DATA: ____________________ 

 

ASSINATURA____________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Ao 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA – MG 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016 

Processo nº 093/2016 de 26/07/2016 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº ______________________, por intermédio de seu representante legal, Sr (a) 

__________________________________________________, portador da Carteira de Identidade 

nº ___________________ e do CPF _______________________________, declara, para fins de 

atendimento ao inciso VII do Art. 4º da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação no edital do Pregão nº 031/2016. 

 

 

 

___________________________, _____/_____/________ 

 

 

 

 

 

 

Representante legal 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ nº_____________, por 

intermédio de seu representante legal o Sr. ________________CPF________________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

 

Viçosa-MG, ............. de .............................. de .............. 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº XXXX/2016 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA-MG E A .........................................., PARA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS, PELO TIPO 

MENOR PREÇO GLOBAL................................. 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do município de Viçosa-MG, Autarquia 

Municipal criada pela Lei Municipal nº 541/69, com sede na Rua do Pintinho, s/n, Bairro Bela 

Vista, Viçosa - MG, inscrito no CNPJ/MF: 25.947.276/0001-02, neste ato representado pelo seu 

Diretor Presidente, senhor RODRIGO TEIXEIRA BICALHO, doravante denominado 

simplesmente SAAE, e a ..............................., com sede à ...................., nº ..., na cidade de 

......../.., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., representada neste ato, pelo seu ................., 

senhor ........................, portador da Cédula de Identidade RG nº .............. e CPF nº .............., 

doravante designada CONTRATADA, têm entre si, justo e contratado nos termos da Lei Federal 

nº 8.666/93, a execução dos serviços de substituição de hidrômetros, com fornecimento de mão 

de obra e equipamentos e materiais, em conformidade com o Pregão Presencial nº 031/2016 e 

respectivo Processo Administrativo nº 093/2016-SAAE, e as cláusulas a seguir, reciprocamente 

aceitas: 

 

PRIMEIRA – OBJETO: 

 

1.1 A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no Processo 

Administrativo nº 093/2016-SAAE, obriga-se a executar para o SAAE, os serviços de 

substituição de hidrômetros, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais neste 

município, por solicitação da Diretoria Técnica. 

 

1.2 Os serviços deverão ser executados com obediência às especificações, determinações, 

quantitativos, orientações e condições, constantes no Edital do pregão Presencial 031/2016 e 

seus respectivos anexos. 

 

SEGUNDA - PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS: 

 

2.1  A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo determinado na Ordem de Serviço 

que será emitida pela Diretoria Técnica ou Setor responsável, salvo atrasos motivados por força 

maior, caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento desses prazos, 

desde que acolhidos pela Administração, sob pena de aplicação da sanção prevista no inciso 

12.1.3. 

 

TERCEIRA - REAJUSTE DE PREÇO E PAGAMENTOS. 

3.1 O preço avençado no presente contrato será mantido fixo e irreajustável, nos termos da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
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3.2 No 1º (primeiro) dia útil de cada mês a CONTRATADA deverá encaminhar ao SAAE o 

relatório dos serviços executados no mês anterior (mês cheio), para conferência e aprovação. 

 

3.2.1 Após ser informada da aprovação mencionada no item anterior, a CONTRATADA 

encaminhará a nota fiscal eletrônica correspondente, a ser emitida “contra apresentação”. 

 

3.2.1.1 Se eventualmente a CONTRATADA estiver desobrigada da emissão de nota fiscal de 

serviço por meio eletrônico deverá comprovar tal situação através de forma documental. 

 

3.3 O pagamento será efetuado pelo SAAE no 5º (quinto) dia útil, após a apresentação da nota 

fiscal eletrônica, devidamente conferida e liberada pelo chefe do Setor de Operação, Manutenção 

e Expansão e pelo Diretor Técnico. 

 

3.3.1 Em caso de inobservância culposa quanto ao critério de pagamento, o SAAE suportará a 

incidência, sobre o valor da nota fiscal eletrônica, da variação do Índice Geral de Preços de 

Mercado - IGPM, acumulado entre a data da exigibilidade do débito e a data de seu efetivo 

pagamento. 

 

3.4  A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, as guias e certidões 

abaixo relacionadas, sob pena de ter o pagamento suspenso e este contrato rescindido: 

 

a. Guia de Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social - GFIP; 

b. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 

Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive contribuição 

social, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

b.1.1. Caso a licitante não possua a certidão unificada, a prova de regularidade do INSS poderá 

ser comprovada através de certificado atualizado ou obtido via Internet. 

c. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 

meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de 

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da certidão negativa (CNDT-EN), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 

 

3.4.1  Deverá apresentar também a relação de recolhimentos individuais dos funcionários 

contratados para a execução dos serviços, objeto do presente contrato. 

 

3.4.2 Os documentos relacionados no inciso anterior poderão ser apresentados no original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração 

do SAAE. 
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QUARTA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 Regime de Execução: 

4.1.1 Empreitada por preço unitário. 

4.2 Representação do SAAE 

4.2.1 O SAAE será representado no local dos serviços, durante sua execução, por um servidor 

designado pelo Diretor Presidente, na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador poderá 

designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização. 

4.3 Representação da CONTRATADA 

4.3.1 A CONTRATADA manterá o senhor ......................, como preposto responsável durante 

a vigência do contrato. 

4.4 Diário de Ocorrências 

4.4.1 A CONTRATADA deverá manter um diário de ocorrências, destinado a registrar todos 

os serviços que forem executados, assim como as ordens, determinações da fiscalização, 

anotações de ordem técnica, reclamações, estados de tempo, etc. 

 

QUINTA - DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 

5.1 A CONTRATADA deverá fornecer as ferramentas em tipos e quantidades compatíveis 

com o volume dos serviços, mantendo estoque permanente em almoxarifado seguro e de sua 

responsabilidade. 

 

5.2 A manutenção dos equipamentos e ferramentas será de total responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo substitui-los imediatamente quando na ocorrência de quaisquer 

defeitos ou consertos que se façam necessários. 

 

5.3 Como parte de sua responsabilidade para com o SAAE, a CONTRATADA deverá 

submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO todos os seus equipamentos, 

ferramentas e veículos, os quais estarão à disposição para execução dos serviços. 

 

5.4 A fiscalização poderá exigir por inadequada ou sem condição de uso, a substituição de 

qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da contratada, sendo que tais fatos não serão 

justificativos para eventuais atrasos nos serviços, nem exime a CONTRATADA da 

responsabilidade sobre a qualidade dos equipamentos. 

 

5.5 Os equipamentos, máquinas e caminhões prestadores de serviço ao SAAE deverão conter 

adesivo “A SERVIÇO DO SAAE VIÇOSA” obrigatoriamente. A ordem de serviço inicial só 

será emitida após a fixação dos adesivos nos mesmos. 

 

SEXTA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

6.1 A CONTRATADA deverá retirar, diariamente, as Ordens de Serviço emitidas pela 

FISCALIZAÇÃO, juntamente com os hidrômetros e acessórios necessários para a realização 

dos serviços. 
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6.2 O fornecimento dos hidrômetros, lacres, cola para PVC, fita veda rosca, tubetes, registros 

e demais conexões utilizadas no cavalete, será de responsabilidade do SAAE através do Setor de 

Operação, Manutenção e Expansão, enquanto que todos dos demais materiais necessários para a 

execução dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.3 Para o recebimento de novas Ordens de Serviço, a CONTRATADA deverá devolver os 

hidrômetros substituídos no dia anterior, juntamente com os respectivos acessórios (registros, 

tubetes, etc) e as Ordens de Serviço executadas. 

6.3.1 Ao deixar de cumprir o exposto acima, o SAAE se exime da obrigatoriedade de emitir 

novas Ordens de Serviço e entregá-las à CONTRATADA, até que a situação seja regularizada. 

 

6.4 Diariamente a CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Serviços Executados, 

realizados no dia anterior, incluindo serviços recebidos, executados e não executados, contendo 

os motivos impeditivos; 

 

6.5 As Ordens de Serviço só serão recebidas se acompanhadas dos respectivos hidrômetros, 

acessórios e peças substituídos; 

 

6.6 Para a execução dos serviços, os funcionários da CONTRATADA, devidamente 

uniformizados e portando crachá de identificação com foto, deverão localizar o imóvel 

exato, e quando for o caso, identificar-se junto ao cliente, explicar o motivo da sua presença 

apresentando a ordem de serviço a ser executada. 

 

6.7 Antes de executar o serviço, o funcionário da CONTRATADA deverá proceder à 

conferência do número do hidrômetro instalado com o constante na Ordem de Serviço ou 

documento similar que será emitido pela FISCALIZAÇÃO, de forma a comprovar a exatidão do 

equipamento a ser substituído. 

 

6.8 Durante a execução do serviço, os funcionários da CONTRATADA deverão anotar todas 

as informações pertinentes e necessárias nos campos da Ordem de Serviço: 

6.8.1 Anotar o número e leitura do hidrômetro retirado; 

6.8.2 Verificar eventuais irregularidades no hidrômetro e cavalete, anotar e fotografar se existir; 

6.8.3 Retirar a etiqueta do novo hidrômetro e fixa-la no respectivo campo da ordem de serviço; 

6.8.4 Anotar a leitura do hidrômetro instalado, data, horário de início e término; 

6.8.5 Medir a pressão no cavalete, caso exista torneira que permita; 

6.8.6 Identificar o responsável pela execução do serviço (funcionário), de forma legível. 

 

6.9 Promover a retirada de todo material excedente do local, devendo o mesmo ficar limpo. 

 

6.10 Na intervenção no cavalete para a troca do hidrômetro deve ser evitado o movimento da 

tubulação de entrada e saída, de forma a não haver desestabilização na conexão do ramal predial 

com o cavalete para evitar futuro vazamento. 
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6.11 Em nenhuma hipótese será admitida a instalação inclinada do hidrômetro. Em caso de 

impossibilidade de instalação correta devido ao tamanho do abrigo, a CONTRATADA deverá 

informar a FISCALIZAÇÃO para que esta proceda à comunicação ao usuário visando à 

adequação do abrigo. 

 

6.12 Deverão ser rigorosamente obedecidos, por ocasião da troca do hidrômetro, o sentido do 

fluxo indicado na carcaça do mesmo (seta indicadora do fluxo). 

 

6.13 Os funcionários da CONTRATADA deverão efetuar fotografias digitais, que serão 

entregues à FISCALIZAÇÃO, juntamente com a Ordem de Serviço e Relatório de Serviços 

Executados, através das quais seja possível constatar claramente as condições físicas do 

equipamento a ser retirado, a leitura do hidrômetro no momento da sua retirada e instalação geral 

do respectivo cavalete/hidrômetro antes e depois dos serviços executados. 

 

6.14 A vedação das roscas das conexões será feita mediante aplicação de fita veda-rosca de tal 

forma que se obtenha a perfeita estanqueidade nas juntas. Nas porcas dos tubetes, a vedação será 

feita somente através de guarnições em borracha. 

 

6.15 Deverão ser tomados cuidados especiais durante a instalação do novo hidrômetro para 

evitar que qualquer tipo de material indevido penetre no interior do equipamento. 

 

6.16 Não serão admitidas alterações de padrão dos cavaletes, que deverão ser montados 

segundo especificação do SAAE Viçosa. 

 

6.17 Nos casos onde sejam identificadas irregularidades no hidrômetro do tipo “violação” 

(cúpula furada, hidrômetro quebrado, com objeto inserido travando o funcionamento do 

hidrômetro, etc), no ato da substituição, o funcionário da CONTRATADA deverá informar 

imediatamente à equipe de fiscalização do SAAE Viçosa. 

 

6.18 No caso de extravio de hidrômetro ou de lacre numerado padrão SAAE que estiverem em 

posse da CONTRATADA, devera ser providenciado pela empresa um Boletim de Ocorrência, no 

prazo de 24 horas, que será entregue ao SAAE juntamente com a Ordem de Serviço, executada 

ou não. 

 

6.19 Aos sábados, domingos e feriados ou em dias em que não houver expediente no SAAE, 

poderão ser realizados os serviços, à critério do SAAE, quando houver necessidade. 

 

6.20 Os locais dos serviços deverão ser, quando necessário, devidamente sinalizados e 

protegidos com telas de segurança e/ou tapumes, quando necessário, permitindo total visualização 

da obra, por funcionários, veículos e pedestres. 

6.21 As equipes receberão orientação antes do início das atividades, de modo a conhecerem o 

local de atuação, formas de identificação e instalação dos hidrômetros e seus acessórios, Ordens 

de Serviço/Relatório e seu correto preenchimento, demais atividades rotineiras envolvidas na 

realização do serviço contratado. 
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SÉTIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7.1 A CONTRATADA deverá possuir Equipe Padrão composta por 01 (um) 

operário/motociclista (devidamente habilitado), uma motocicleta tipo baú com no mínimo 125cc 

e sistema de rádio comunicação, para execução dos serviços de troca de hidrômetro. 

 

7.2 Os veículos leves e motocicletas deverão ser na cor branca e com, no máximo, 05 (cinco) 

anos de fabricação. Caso venham a ocorrer avarias em quaisquer veículos que impossibilitem o 

atendimento às necessidades mínimas de trabalho, esses deverão ser substituídos em até 24 horas. 

 

7.3 Todos os veículos deverão estar identificados com a logomarca da licitante vencedora 

além da inscrição “A SERVIÇO DO SAAE VIÇOSA”. 

 

7.4 Cada veículo de equipe deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas, EPIs, EPCs 

para a execução das atividades, estando esses adequados à quantidade de pessoas transportadas. 

 

7.5 A CONTRATADA deverá estar preparada para executar o escopo contratado de acordo 

com a programação estabelecida, com estimativa média de 2.000 trocas de hidrômetro/mês, 

considerando 20 dias úteis no mês, de forma que os serviços não sofram atrasos e interrupções. 

Com base na equipe padrão descrita, estimamos que cada equipe executará, em média, 20 (vinte) 

trocas por dia trabalhado, devendo a CONTRATADA disponibilizar tantas equipes quanto 

necessárias para cumprir a programação determinada anexa bem como dimensionar a quantidade 

de equipes necessárias, sendo admitido no mínimo a disponibilização de 5 (cinco) equipes de 

trabalho para a troca dos hidrômetros. A CONTRATADA deverá também prever a realização 

dos demais serviços constantes no escopo de trabalho (reparo de vazamento no cavalete e reparo 

de piso/reboco). 

 

7.6 Para a execução dos serviços de reparo de piso/reboco/pintura a CONTRATADA deverá 

disponibilizar e fornecer, além das equipes descritas anteriormente, a(s) seguinte(s) equipe(s) de 

trabalho: 

 

7.6.1 Equipe(s) composta por 1 (um) profissional, devidamente habilitado para dirigir o veículo 

e 1 (um) ajudante geral utilizando veículo(s) leve do tipo camioneta pequena (modelo Saveiro, 

Montana ou similar), que deverá ser na cor branca e com, no máximo, 5 (cinco) anos de 

fabricação. 

 

7.6.2 Caso venham a ocorrer avarias em quaisquer veículos que impossibilitem o atendimento 

às necessidades mínimas de trabalho, esses deverão ser substituídos em até 24 horas. 

7.6.3 Fornecer todos os equipamentos, ferramentas e materiais para a boa execução destes 

serviços. 

 

7.6.4 O dimensionamento do número de equipes é de responsabilidade da CONTRATADA, de 

acordo com o volume de serviços à executar, não sendo admitida a ocorrência de atrasos. 
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7.7 A CONTRATADA deverá manter equipe de inspetores para o controle da qualidade dos 

serviços executados e para comunicação com o SAAE no caso de dificuldades ou dúvidas na 

realização dos serviços. 

 

7.8 Deverá a CONTRATADA afastar, dentro de vinte e quatro (24) horas da comunicação 

por escrito e nesse sentido lhe fizer o SAAE, qualquer de seus empregados cuja permanência nos 

serviços for julgada inconveniente pela Autarquia, correndo por conta única e exclusiva da 

CONTRATADA quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra 

despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão ser 

substituídos por outros, de categoria profissional idêntica. 

 

7.9 A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços contratados, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme determina a Lei Federal nº 6.496 de 

07/12/77, relativa à execução dos serviços, definindo o(s) responsável(is) técnico(s) devidamente 

habilitado(s) na especialidade bem como seu comprovante de recolhimento (pagamento). 

 

7.10 A CONTRATADA deverá fornecer e tornar obrigatório o uso de uniformes adequados à 

função e dos EPIs necessários para tal, além da identidade funcional da licitante vencedora, sendo 

que o modelo básico do uniforme deverá ser aprovado previamente pelo SAAE. 

 

7.11 Quanto à segurança, a CONTRATADA deverá obedecer a todas as normas de segurança 

exigidas SAAE. 

 

7.12 Será de responsabilidade da CONTRATADA escolher e contratar pessoal a ser fornecido 

em seu nome observando rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, 

previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como 

única empregadora. 

 

7.13 A CONTRATADA deverá apresentar relação nominal de todos os empregados que 

executarão as atividades constantes no objeto do contrato, bem como dos empregados 

administrativos, devendo essa relação ser atualizada sempre que houver alteração e a cada etapa 

do serviço. 

 

7.14 A CONTRATADA responsabilizar-se à pelo transporte e alimentação dos seus 

empregados. 

 

7.15 A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a evitar 

danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais será inteira responsável. 

7.16 Fica terminantemente proibido, a qualquer empregado da CONTRATADA, efetuar 

cobrança de serviços, de qualquer natureza, diretamente ao munícipe. O descumprimento desta 

norma implicará na aplicação das sansões previstas, por descumprimento do contrato, além das 

demais responsabilidades no âmbito civil e criminal. 
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OITAVA - SUBEMPREITADA 
 

8.1 Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo para 

determinados serviços, fazê-lo parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e 

direta perante esta Autarquia. Os serviços subempreitados deverão ter a anuência expressa do 

SAAE. 

 

8.1.1 A subempreitada deverá comprovar sua idoneidade perante o Órgão, bem como 

regularidade fiscal e previdenciária, conforme habilitação exigida neste edital. 

 

NONA – PREÇOS 
 

9.1 Os preços para execução dos serviços, ora avençados, são aqueles constantes da proposta 

final da CONTRATADA apresentada ao Pregão Presencial nº 011/2016, já embutidas todas as 

despesas e custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste contrato, como 

mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, impostos, tributos, taxas incidentes (Federais, 

Estaduais e Municipais), Leis Sociais, BDI e outros que porventura possam ocorrer. 

 

DÉCIMA - VALOR TOTAL DO CONTRATO 
 

10.1 Dá-se ao presente contrato o valor total de R$.................- (..............................................). 
 

DECIMA PRIMEIRA - RECURSOS FINANCEIROS 
 

11.1 Para atender a despesa decorrente do objeto deste contrato será onerada verba própria do 

SAAE, conforme a dotação nº 17.512.0447.9004 – 4.4.90.51.00 - Exercício de 2016. 

 

DÉCIMA SEGUNDA- SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
 

12.1 Pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou simples condição do contrato a ser firmado, 

ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes ficarão sujeitas às sanções e 

consequências legais previstas na seção V do capítulo III da Lei Federal nº 8.666/93, em especial: 

 

12.1.1 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de recusa 

injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido no subitem 19.1 do edital; 

 

12.1.2 O não cumprimento do prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme 

estabelecido no inciso 13.1, acarretará à CONTRATADA a multa de 1% (um por cento) sobre o 

valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, se 

os serviços não tiverem sido executados, o contrato poderá, a critério do SAAE, ser rescindido, 

sem prejuízo da multa estipulada no subitem 12.1.10; 

12.1.3 Multa diária de 1% (um por cento) do valor do contrato, caso a CONTRATADA não 

inicie os serviços na data determinada na ordem de serviço, conforme estabelecido no inciso 2.1, 

até o limite de 10% (dez por cento), ao fim dos quais, caso não tenha iniciado, o contrato poderá, 

a critério do SAAE, ser rescindido sem prejuízo da multa estabelecida no inciso 12.1.10; 
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12.1.4 Se no prazo de garantia, a CONTRATADA não atender ao prazo estabelecido no inciso 

15.1, será aplicada a multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do 

contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, a partir da data em que a CONTRATADA foi notificada 

e não atendeu ao prazo estipulado; 

 

12.1.5 Por serviço não aceito pela fiscalização, a CONTRATADA ficará obrigada a refazer os 

serviços no prazo que será estabelecido pelo SAAE na notificação, após os quais, se não 

solucionado o problema, será aplicada a multa diária de 1% (um por cento) do valor total da nota 

fiscal, até o limite de 10% (dez por cento), podendo o SAAE rescindir o contrato, sem prejuízo da 

multa estabelecida no inciso 12.1.10; 

 

12.1.6 Multa de 1% (um por cento), sobre o valor total da nota fiscal eletrônica, por dia de 

paralisação dos serviços, sem motivo justificado, até o limite de 10% (dez por cento); ao fim dos 

quais, se os serviços não forem reiniciados pela CONTRATADA, o contrato poderá, a critério do 

SAAE, ser rescindido, sem prejuízo da multa estabelecida no inciso 12.1.10; 

 

12.1.7 Multa de 1% (um por cento) do valor total do contrato caso deixe de apresentar as guias e 

certidões, comprovando o recolhimento de encargos sociais e fundiários, GRPS e de ISS, junto 

com o documento fiscal, conforme inciso 20.3 do edital; 

 

12.1.8 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, se os serviços forem 

executados por intermédio de terceiros, sem observância do disposto no inciso 8.1; 

 

12.1.9 Multa diária de 1% (um por cento), sobre o valor total do contrato, até o limite de 10% 

(dez por cento), pelo descumprimento a qualquer cláusula deste contrato; 

 

12.1.10 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, em caso de rescisão 

contratual por inadimplência da CONTRATADA. 

 

12.1.11 A CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do pedido de compra, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

com o Município e, será descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores, garantido 

o direito à ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no pedido de compra e das 

demais cominações legais (Art.7º, Lei Federal 10.520/02). 

 

12.2 A aplicação de qualquer penalidade prevista neste contrato não exclui a possibilidade de 

aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.3 Os valores de eventuais multas serão descontados dos pagamentos devidos pelo SAAE, ou 

ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 
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12.4 Os casos de rescisão, se eventualmente ocorrerem, serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

DÉCIMA TERCEIRA - VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

13.1 A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ordem de 

Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

DÉCIMA QUARTA – GARANTIA 
 

14.1 A garantia dos serviços executados deverá obedecer aos prazos estipulados na legislação 

vigente. 

 

14.1.1 Caso seja comprovado pelo SAAE que um serviço executado pela empresa 

CONTRATADA tenha causado algum tipo de prejuízo a algo ou alguém, a referida empresa será 

responsável por todos os danos (civil e criminal). 

 

14.2 O SAAE rejeitará no todo ou em parte, os serviços que forem executados em desacordo 

com o contrato e/ou determinações da FISCALIZAÇÃO sendo a licitante vencedora obrigada a 

reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas (não devendo tais horas e serviços ser 

cobrado do SAAE), no total ou em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 

serviços, denunciado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

14.3 Os serviços executados nos cavaletes e nos pisos/rebocos internos deverão ter garantia de 

6 (seis) meses. 

 

14.4 Os serviços que porventura vierem a ser executados posteriormente, nos mesmos 

endereços, dentro do prazo de garantia, serão considerados retrabalho e não serão remunerados. 

 

DÉCIMA QUINTA - RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO 

EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

 

15.1 Em caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece integralmente os direitos do SAAE 

previstos no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de indenização por perdas e 

danos que a rescisão possa acarretar. 

 

DÉCIMA SEXTA - VINCULAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

031/2016. 
 

16.1 Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a vigência do presente contrato, todas 

as condições de habilitação e de qualificação exigidas por ocasião do processo licitatório. 
 

16.2 O cumprimento do presente contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão 

Presencial nº 031/2016, seus anexos e à proposta da CONTRATADA apresentada ao Processo 

Administrativo nº 093/2016-SAAE. 



  
 

51 

RUA DO PINTINHO S/N, BAIRRO BELA VISTA, VÇOSA – MG CEP: 36.570-000 

TEL: 31-3899-5608 ............E-MAIL: cplsaaevicosa@yahoo.com.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

DÉCIMA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO. 
 

17.1 O SAAE será representado no local dos serviços, durante sua execução, por um servidor 

designado pelo Diretor Presidente, na qualidade de fiscalizador do contrato. O fiscalizador poderá 

designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização. 

 

DÉCIMA OITAVA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

18.1 O presente contrato será regido pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 e 

subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Decretos Municipais nº 

3893/2004 e nº 3906/2005 e Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147 de 07/08/2014 o Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, sendo 

que as partes elegem o Foro da comarca de Viçosa/MG para dirimir qualquer questão relativa ao 

presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.2 E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente instrumento do contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e 

assistiram, para fins e efeitos legais. 

 

 

Viçosa,..............de........................................................de 2016. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Rodrigo Teixeira Bicalho - Diretor Presidente 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

01. ______________________  02. ________________________ 


