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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 029/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos leves tipo pick-up, sem motorista, 

locação de veículos pesados com compactador, com e sem motorista e locação de caminhão ¾ 

com motorista, para atender as necessidades da Diretoria de Limpeza Pública do SAAE, 

conforme consta no anexo I – Termo de referência e anexo II – Planilha de composição de 

preços 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 025/2019 de 09 de maio de 

2019, que às 14h00min do dia 15/07/2019, 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 POR LOTE”. 

 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: 

 

RETIRAMOS ATRAVÉS DO ACESSO À PÁGINA www.saaevicosa.mg.gov.br NESTA 

DATA, CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA LICITAÇÃO ACIMA 

IDENTIFICADA. 

 

Local: ___________________________, ______ de _________________ de 2019. 

 

 

___________________________________ 

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 pública. 

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

  N.º 022/2019 
 

MODALIDADE: PREGÃO 022/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

SETOR: ENGENHARIA E MANUTENÇÃO   

PROCESSO: 029/2019 – 27/05/2019 

RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

15/07/2019 até as 14h00min, em sua sede na Rua do Pintinho, S/N, CEP 36570-000. 
 

HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO: 15/07/2019 até as 14h00min. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 15/07/2019 às 14h00min. 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Decretos Municipais 3893/2004, 3906/2005 e 5237/2018, bem 

como pela Lei nº 10520/02, 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, Decreto Federal 3.555/2000 

e Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, pelas demais legislações pertinentes, consoante às 

condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos. 

 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 17.512.0448.8504 – 33.90.39 - exercício de 2019. 
 

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos leves tipo pick-up, sem motorista, 

locação de veículos pesados com compactador, com e sem motorista e locação de caminhão ¾ 

com motorista, para atender as necessidades da Diretoria de Limpeza Pública do SAAE, 

conforme consta no anexo I – Termo de referência e anexo II – Planilha de composição de 

preços do presente Edital. 
  

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

do pregoeiro designado pela Portaria nº SAAE 025/2019 de 09 de maio de 2019, que às 

14h00min do dia 15/07/2019, 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 POR LOTE”, cujo objeto trata-se de Contratação de empresa para locação 

de veículos leves tipo pick-up, sem motorista, locação de veículos pesados com compactador, 

com e sem motorista e locação de caminhão ¾ com motorista, para atender as necessidades da 

Diretoria de Limpeza Pública do SAAE, conforme consta no anexo I – Termo de referência e 

anexo II – Planilha de composição de preços do presente Edital. 

A presente licitação, cujo tipo é o de “MENOR PREÇO POR LOTE”, será 

integralmente conduzido pelo servidor da Autarquia, denominado pregoeiro, assessorado por 

sua equipe de apoio e reger-se-á pelas disposições dos Decretos Municipais 3893/2004, 

3906/2005 e 5237/2018, bem como pela Lei nº 10520/02, retificada em 18 de julho de 2002 e 

subsidiariamente pela Lei nº 8666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, pelas demais 

legislações pertinentes, consoante às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus 

anexos, constantes do processo indicado acima. 
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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. 
 

I – OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

Contratação de empresa para locação de veículos leves tipo pick-up, sem motorista, locação de 

veículos pesados com compactador, com e sem motorista e locação de caminhão ¾ com 

motorista, para atender as necessidades da Diretoria de Limpeza Pública do SAAE, conforme 

consta no anexo I – Termo de referência e anexo II – Planilha de composição de preços do 

presente Edital. 
 

1.1. Local de execução dos serviços: Os serviços deverão ser executados no Distrito de Silvestre 

ao final da Rua Expedito da Paixão, ao lado do Condomínio Vale da Acácias no Município 

de Viçosa, através de ordem de serviços enviada pela Diretoria de Engenharia e 

Manutenção do SAAE de Viçosa. 
 

 

1.2. VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS: As empresas 

interessadas, por intermédio de um representante poderá procurar o Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Viçosa, para efetuar a visita técnica no local e constatar as condições de 

execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos. 
 

1.3. A visita técnica deverá ser agendada pelos telefones (31) 3899-5600/3899-5608 ou e-mail: 

cplsaaevicosa@yahoo.com.br e realizada nos dias e horários abaixo indicados, 

acompanhada por um representante do SAAE, que certificará a visita, expedindo o 

necessário ATESTADO DE VISITA. Esse atestado será juntado à Documentação de 

Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer 

informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto ao Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto de Viçosa através dos telefones (31) 3899-5600/3899-5608 ou e-mail: 

cplsaaevicosa@yahoo.com.br, nos dias úteis. 
 

1.4. A visita Técnica poderá ser realizada entre os dias 01/07/2019 até o dia 11/07/2019 (em 

dias uteis), nos seguintes horários: Das 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h, 

acompanhada pelo Diretor de Limpeza Pública do SAAE ou servidor por ele indicado. 
 

1.5. Caso a licitante não queira participar da visita nos dias programados, deverá apresentar, em 

substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob 

as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e 

que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros sobre avenças 

técnicas ou financeiras perante o serviço autônomo de água e esgoto, conforme anexo 

XI.  
 

1.6. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato e/ou 

condição material relacionada aos serviços, objeto desta presente licitação. 
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II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

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

constantes deste Edital e seus anexos. 

 

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

sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, nos dias úteis no horário das 8 horas às 11 horas e 

das 13 horas às 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. 
 

2.3. 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 em licitação imposta pelo SAAE, ou que tenham sido declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou pessoa física e não 

cumpram o disposto no art 9º da Lei 8666/93. 
 

2.4. Não poderão participar dessa licitação pessoas físicas 
 

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

estabelecidas neste instrumento convocatório.  
 

III – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.      

3.1. 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. 

3.1.1. 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” 

podendo ser encaminhados via correios, endereço eletrônico ou ser entregue diretamente 

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

3.2. 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. 

 

IV – REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. 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; 
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j) elaborar a ata da sessão, proceder com adjudicação do procedimento do(s) vencedor (es); 

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. 

 

V – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

5.1. 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 022/2019 

                    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ 

 

                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG 

                    HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02                   

                    PREGÃO Nº 022/2019 

                    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ 

5.1.1. 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 a cópia 

autenticada do Contrato Social ou Ato constitutivo devidamente registrado. 

                     

5.2. 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. 

 

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.   

 

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

seus elementos a classificações orçamentárias nº 17.512.0448.8504 – 33.90.39 - exercício de 

2019. 

 

VII – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.     
 

7.1  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 

7.1.1 Comprovante de inscrição e de situação cadastral (CNPJ); 
 

7.1.2 Certidão negativa de débito municipal da sede do licitante; 
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7.1.3 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

7.1.4 Certidão de regularidade de situação (CRS-FGTS); 
 

7.1.5 Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 
 

7.1.6 Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT); 
 

 

7.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

a) Deverá ser apresentado a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, observadas as disposições da Lei 

n° 11.101/05. Quando a Certidão não estiver com indicação de prazo de validade, será 

considerado o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da data da expedição da mesma;  

 

b) Deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta 

Comercial ou junto aos Ofícios de Registros local do comércio (Cartórios) delegados para esse 

fim, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, admitindo-se 

apresentação de balanço de abertura, para as empresas com menos de 01(um) exercício 

financeiro, sendo exigidos os seguintes índices: 

 

- Liquidez Geral (ILG): igual ou superior a 1,00 

- Solvência Geral (SG): igual ou superior a 1,00 

- Liquidez Corrente (ILC): igual ou superior a 1,00 

 

c) Demonstrativo de Índices Financeiros, extraídos do balanço apresentado, para fins de análise 

das condições financeiras da Licitante, conforme abaixo: 

 

                 AC + RLP 

ILG =     --------------- > ou = a 1,00 

                  PC + ELP 

 
 

               AT 

SG =    --------- > ou = a 1,00 

            PC+ ELP 

 

 

                  AC 

ILC = -------------- > ou = a 1,00 

                   PC 

 

Onde: 

ILG = Índice de Liquidez Geral 

SG = Solvência Geral 

ILC = Índice de Liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 
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PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 

 

d) A exigência dos índices conforme acima se justifica pela necessidade de se averiguar a 

capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe 

seja adjudicado o objeto do certame dado a relevância do objeto desta licitação, objetivando 

assegurar a qualidade e a confiabilidade dos serviços. 

 

Observações: 

 

a.1) As Empresas optantes pelo Simples e pelo Lucro Presumido, também estão obrigadas a 

apresentação do Balanço conforme exigido acima. 

 

a.2) Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis apresentados, no caso de: 

 

a.2.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): fotocópia registrada ou 

autenticada na Junta Comercial; 

 

a.2.2) Sociedade por Cota de Responsabilidade Limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, 

inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou fotocópia do 

Balanço e das Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

a.2.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317/96 - Lei das Microempresas e 

das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: fotocópia do livro Diário, inclusive com os 

Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente ou fotocópia do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante; 

 

a.2.4) Sociedades criadas no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

a.2.5) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, além do representante legal da 

empresa, deverá estar assinado por Contador, ou profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

7.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

emitido(s) em nome da própria licitante (empresa), comprovando ter a mesma executado ou 

estar executando, serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação. 
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7.4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

 

7.4.1 O licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações:  

 

a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99):- ANEXO V; 
 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta - ANEXO VI; 

c) Declaração de que teve acesso ao Edital e seus anexos, e que aceita as condições nele 

previstas ANEXO VII; 
 

d) Declaração de Atendimento ao Instrumento Convocatório – ANEXO VIII. 

7.5 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. 
 

7.6 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: 
 

7.7 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. 

 

7.8 No caso de existência de pendências fiscais, referente ao item 7.1 será concedido ao 

LICITANTE enquadrado no item 7.6 o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, 

prorrogável por uma única vez a critério da Autoridade. 

 

7.9 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). 
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7.10 Os documentos que porventura não constem data de validade serão considerados válidos 

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

 

7.11 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. 

 

7.12 A desclassificação do licitante importa perda do direito de participar das fases 

subsequentes desta licitação. 

 

VIII – DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 

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

       8.1.1. Endereço de remessa; 

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

autenticada do Contrato Social devem ser identificados e colocados em sobrecarta; 

       8.1.3. 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. 

8.2. 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. 
 

8.3. 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. 

 

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

I- Documento oficial com foto 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- Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação 

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

V- As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar além dos documentos 

citados nos itens anteriores, comprovação de enquadramento em um dos dois regimes ou 

DECLARAÇÃO CONFORME MODELO NO ANEXO III, para que possa ter o benefício do 

tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei 

Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e demais alterações. 
 

8.4.1. 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. 
 

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

implicará nos seguintes impedimentos: 
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a) ofertar lances verbais no presente certame; 

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

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

devidamente justificado à Administração. 
 

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

8.8. Os documentos de credenciamento não deverão estar envelopados. 
 

8.9. 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 os envelopes (propostas, habilitação, a declaração de 

habilitação e a cópia autenticada do Contrato Social). 
 

8.10.  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. 

 

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

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

 

IX – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

9.1. A proposta comercial deve conter os seguintes elementos: 

a) Carta proposta assinada por diretor(es) ou pessoa legalmente habilitada, conforme o modelo 

do anexo II – Planilha de Composição de Preços ou em papel timbrado, identificando o número 

do Edital, o prazo de execução, validade da proposta (mínimo de 60 dias), os preços unitários e 

totais proposto para os as prestações dos serviços, os dados bancários da empresa (banco, 

agência, conta corrente).  

b) Planilha de composição de custos 

OBS: O CNPJ apresentado nas declarações deverá ser o mesmo da proposta comercial e 

do documento fiscal que será apresentado para liquidação da despesa.  

9.2 - Os Preços Unitários propostos deverão englobar todos os custos diretos e indiretos 

relativos a prestação dos serviços, e quaisquer outras despesas, taxas e emolumentos incidentes.  

9.3 - Não será permitida a complementação de documentação, por interesse exclusivo do 

licitante, após a entrega dos envelopes.  
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9.4 - A proposta deverá ter o prazo de validade de no mínimo (60) sessenta dias, para análise e 

julgamento.  

9.5 - A proposta deverá ser apresentada em impresso do próprio proponente ou conforme o 

modelo do anexo II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS (, datada e assinada, com 

as folhas rubricadas, sem emendas ou rasuras que tornem impossível a sua compreensão.  

9.6 - A proposta deverá ser apresentada oferecendo cotação em moeda corrente nacional.  

9.7 - Não serão aceitas propostas que contenham condições de pagamento antecipado, sob pena 

de desclassificação da mesma.  

9.8 - Será nulo de pleno direito e não surtirá nenhum efeito, o reajustamento de preços que 

desrespeite o disposto na Lei nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, permitindo-se, todavia, o 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso 

XXI da CF c/c a alínea “d”, do inciso II, do artigo 65 da Lei nº 8666/93.  

9.9 – Em havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, este deverá ser 

comprovado através de planilha de custo e formação de preços, que demonstre de forma 

analítica o impacto nos custos de produção ou dos insumos utilizados.  

9.10 - A omissão ou exclusão no orçamento analítico, de qualquer item, não exime a Contratada 

de executá-lo dentro do preço unitário da proposta.  

9.11 - O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, não sendo 

aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de cotação emitida de forma errônea ou 

incompleta. 

9.12 – Deverá ser fornecido juntamente com a proposta de preços, planilha contendo a 

composição de custos para análise da economicidade do processo e comparação às práticas de 

valores de mercado, com a devida identificação dos itens, inclusive da aplicação percentual do 

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) que servirão de parâmetro para futuras análises da 

possibilidade de repactuação de preços por alterações dos valores dos insumos, equipamentos 

ou salariais; 

9.12.1 As Planilhas de custos apresentadas pelo SAAE, os valores e quantidades 

fornecidos, são apenas referenciais, meramente informativos. Portanto, o licitante deve, 

segundo metodologia própria, avaliar e adotar seus próprios valores, necessário para 

compor o seu próprio orçamento, promovendo revisões e ampliações, caso necessário, não 

cabendo solicitações de correções posteriores. 
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9.13 - Faculta-se à Comissão de Licitação relevar erros ou omissões que não acarretarem 

prejuízos para o entendimento e a validade da proposta, vedada a inclusão no processo de 

quaisquer outros documentos que, originalmente, deveriam compor a proposta.  

9.14 - A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no ENVELOPE da PROPOSTA DE PREÇOS, ou 

vice-versa, acarretará a exclusão sumária da licitante no certame. 

 

9.15. 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.     

9.16. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

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

9.16.2. Não atenderem às exigências deste Edital. 

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

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

9.16.5. Apresentarem cotações alternativas com propostas que contenham mais de uma opção 

de marca e/ou valores dos serviços. 

9.16.6. Apresentarem valor que torne o objeto inexequível. 

 

X – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

10.1. 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. 

 

10.2. 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.     

  

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

propostas de preços para a prestação de serviço objeto da presente licitação, e os respectivos 

valores ofertados.  

 

10.4. 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. 

 

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

anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 

nas propostas apresentadas.    
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10.6. 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 a licitante com o segundo maior valor global apresente seu lance, assim 

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

possibilidades de redução de preços propostos.   

 

10.7. 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. 

 

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

implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances.  

 

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

 

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

orçado. 

 

10.11. 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 7.6, 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. 

 

10.12. 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. 

 

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

desclassificação da proposta. 

 

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

implicitamente a aceitação das condições e termos do presente Edital. 

 

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

os licitantes manifestaram seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

10.16. Ao final dos lances, caso haja redução de preços, o percentual apurado entre o valor final 

e o valor inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item do lote.    

 10.17. Após aplicação do percentual de desconto, conforme item anterior, o valor total 

apurado poderá sofrer arredondamento, que será sempre realizado para o valor menor 

imediato. 
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10.18. Quando solicitado pelo Pregoeiro, a proponente que ofertou o melhor lance e que 

atenda às condições de habilitação deverá apresentar a planilha de preço adequada no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

proponente for declarada a vencedora do certame, na qual o valor deverá ser igual ou 

menor (se for necessário arredondamento de valores) ao lance vencedor 

 

10.19. 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. 

 

XI – CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO  

 

11.1 – Sendo aceitável a proposta de menor preço será aberta o envelope contendo a 

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

condições habilitatórias. 

 

11.2. Se o licitante desatender ás 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.     

 

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

apresentada pelo licitante em comparação àquela solicitada neste instrumento convocatório.    

 

11.4. 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. 

  

11.5. Os documentos relativos á 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. 

 

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

declarada inabilitada. 

 

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

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

 

11.8. 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.    

 

XII – INSTRUÇÕES E NORMAS PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS  

 

12.1. 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 
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apresentação das razões do recurso, no qual poderão juntar memoriais, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

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

autos. 

 

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

 

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

de recurso. 

 

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

aproveitamento. 

 

12.4. 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 contrarrazões contar-se-á da data 

da lavratura da ata. 

 

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

competente homologará o resultado da licitação.   

 

12.6. 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 publicação 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.        

 

12.7. 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 

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).    

12.8. A intimação dos recursos referidos no item 12.6.1 deste edital, excluindo-se as penas de 

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

 

12.9. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
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12.10. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

12.11. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão dar entrada no departamento de 

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

 

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

no item anterior.  

 

12.13. No caso de pendências descritas no item 7.8, 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.   

 

XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. 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. 

 

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

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

 

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

responsável adjudicará e homologará o procedimento licitatório ao licitante vencedor.     

 

XIV - INEXECUÇÃO, RESCISÃO, VIGÊNCIA, REAJUSTE, REVISÃO DO 

CONTRATO E GARANTIA 
 

14.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, 

pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

14.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela 

autoridade gestora da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

14.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 

apresentada pelo adjudicatário. 

14.4. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 1ª (primeira) Ordem de 

Execução do Serviço, podendo ter a sua duração prorrogada, após verificação da real 

necessidade e com vantagens para a Administração Pública na continuidade do mesmo e caso 

não ocorram no primeiro período de contrato, penalidades ou registros que demonstrem a 
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incapacidade de atendimento, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

 

14.5. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante os 12 (doze) primeiros meses 

contratuais. Prorrogado o Contrato conforme disposto no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, 

através de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para 

mais ou para menos, usando o Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, 

acumulado no período. O preço reajustado será praticado apenas para as medições dos serviços 

realizados e aceitos após o 12º (décimo segundo) mês contratual. 

 

14.6. Será admitida a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do preço ajustado, com 

observância do art.65 da Lei 8.666/93, ocasião em que a contratada deverá apresentar 

requerimento acompanhado de documentos comprobatórios da ocorrência de álea econômica 

extraordinária. 

 

14.7. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 

 

14.7.1. A LICITANTE VENCEDORA, para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no 

que tange aos serviços constantes do Edital, se obriga a apresentar, até a data definida para 

assinatura da Ordem de Execução do Serviço, garantia de execução no valor correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor global do Contrato. Esta garantia deverá vigorar até a aceitação 

definitiva do serviço, observadas as disposições do art. 56, da Lei Federal n.º 8.666/93. Quando 

o Contrato for alterado, ou quando tiver seus preços reajustados, a garantia deverá ser reforçada 

em idênticas proporções. 

 

14.7.2. Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por cláusula de 

impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente. 

 

14.7.3. O Seguro-Garantia, quando escolhido, será realizado mediante entrega da competente 

apólice, emitida por entidade legalmente autorizada, com funcionamento no Brasil, em favor 

exclusivamente do SAAE de Viçosa, garantindo a total execução do Contrato. 

 

14.7.4. Em caso de opção pela Fiança Bancária, esta deverá ter as assinaturas dos emitentes com 

firma reconhecida, além de vir acompanhada de cópia autenticada do Estatuto Social do banco 

emitente, onde fique consignado que este, estatutariamente, é autorizado a expedir Fiança 

Bancária, bem como, cópia autenticada da Ata que elegeu a última diretoria. 

 

14.7.4.1. Se a opção recair por Fiança Bancária, deverá constar do documento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes do Código Civil. 

 

14.7.5. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída em conformidade com a 

Lei 8.666/93, em seu art. 56, §4º. 

 

14.7.6. Em caso de inadimplência, perderá o adjudicatário o direito à restituição de sua garantia, 

sendo esta recolhida aos cofres do SAAE ou se for necessário: 
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a) utilizada para quitação de débitos trabalhistas; 

b) utilizada pelo SAAE para reembolso de possíveis danos causados pela contratada às 

instalações físicas, a terceiros, etc., em sendo comprovada a prática de ato com dolo ou culpa. 

 

14.7.7. A Contratada perderá a “caução de garantia do contrato” em favor do SAAE de Viçosa, 

se por culpa da mesma for promovida rescisão contratual. 

 

XV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. Os casos de inexecução do objeto do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às 

penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) advertência; 

b) multa do valor contratado: 

b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 

sobre o valor estimado do Contrato, por ocorrência; 

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, no caso de atraso superior a 30 

(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 

possível rescisão contratual; 

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a contratada, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos 

de descumprimento contratual, quando o SAAE, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o SAAE, 

no prazo de até 02(dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

15.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da 

garantia prestada ou deverá ser recolhida pela contratada, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis a contar da aplicação da sanção. 

 

15.2.1. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

15.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do item 15.1, caberá recurso 

no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata; da 

aplicação da pena definida da alínea “d” caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da intimação do ato. 
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15.4. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à autoridade gestora da despesa, que 

decidirá o recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 

10(dez) dias úteis. 
 

15.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei, cujos motivos para a referida rescisão são os dispostos no art. 

78 da Lei 8.666/93. 
 

15.6. A autoridade gestora da despesa poderá rescindir o contrato, independentemente de 

qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da contratada; 

c) por subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado com outrem, 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital e no contrato, e no que for permitido, sem prévia e expressa autorização da 

Unidade Requisitante; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste Contrato; 

e) mais de 02(duas) advertências. 
 

15.7. A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar 

rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto 

no art. 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

15.8. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de 

execução, execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais 

condutas ilícitas será de competência da Unidade Requisitante, na pessoa da autoridade 

competente, gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art.87, da Lei nº 8.666/93. 
 

15.9. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta aos licitantes que 

derem causa a tumulto durante a sessão pública de licitação ou ao retardamento dos trabalhos 

em razão de comportamento inadequado e atitudes injustificadas e infundadas de seus 

representantes. 
 

XVI – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

16.1. O proponente vencedor deverá retirar a Ordem de Serviço e assinar o contrato no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, a partir do comunicado expedido pela Administração. 
 

16.2. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 2 

(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.   
 

16.3. 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. 
 

16.4. Ao retirar a Ordem de Serviço, a empresa adjudicatária obriga-se a executar o serviço a ela 

adjudicado, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e 
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também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 

condições do edital. 
 

16.5. 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. 
 

XVII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

17.1. O pagamento será mensal e efetuado pela Contratante, creditado em favor da LICITANTE 

VENCEDORA, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta, em 

que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 05(cinco) dias posteriores à data de 

ACEITE da competente Nota Fiscal/Fatura, realizada pelo servidor responsável pela 

fiscalização do Contrato: 
 

17.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 

17.3. Para efeito de cada pagamento a Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos 

Relatórios diários devidamente assinados pelo responsável. 
 

17.4. O SAAE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela LICITANTE VENCEDORA, por força deste edital. 
 

17.5. Quando ocorrer a situação prevista no subitem 17.4, não correrá juros ou atualizações 

monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste edital. 
 

17.6. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e, no caso de incorreção, 

serão devolvidos e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da Nota 

Fiscal/Fatura. 
 

17.7. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do SAAE, o pagamento será realizado 

acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, através da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 

    365 

       EM= I x N x VP 

Onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = encargos moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela em atraso. 
 

17.8. Para a hipótese definida no item 17.7, a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a 

emitir Fatura suplementar, identificando de forma clara que se trata de valor pertinente à 
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atualização financeira originária de pagamento de Fatura em atraso por inadimplemento do 

SAAE. 
 

XVIII- DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

18.1.  Ao SAAE se reserva na prerrogativa 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 contratação total ou parcial dos serviços contratados. 
 

18.2. Poderá ser solicitado pela administração quando necessário, amostras/testes para serem 

submetidas a quaisquer provas a fim de se verificar a qualidade dos serviços. 
 

18.3 - Para atender o interesse público, a Autarquia reserva-se o direito de alterar quantitativos, 

sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 

estabelecidos, assim como  promover variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de 

preços previsto no próprio contrato, com atualizações, compensações ou penalizações 

financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 

dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizando 

alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 

aditamento, tudo com base no § 1º e §8º do art. 65, da Lei Federal no. 8.666/93 . 
 

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

envelopes/documentos apresentados ficarão retidos na contracapa dos autos até a data de 

assinatura do contrato. Sendo destruído caso não solicitados pelo interessado em até 10 (dez) 

dias úteis desta data. 
 

18.5. 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. 
 

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa/MG. 
 

18.7. 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, 26 de junho de 2019. 

 

 

Luciano Piovesan Leme 

Diretor Presidente do SAAE 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº 029/2019 de 27/05/2019 

 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

Data: 15/07/2019 

 

Horário: 14h00min  

 

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

 

1. OBJETO 

 
1.1. Este Termo de Referência (TR) tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a 

prestação de serviços de locação de veículos leves tipo pick-up, sem motorista e sem 

fornecimento de combustível, locação de veículos pesados com equipamento 

compactador, com e sem motorista e locação de veículo ¾ , para atender ao sistema de 

coleta de resíduos sólidos do município de Viçosa, MG.  

 

1.2. Este TR visa estabelecer os critérios para a prestação dos serviços amparados pela 

composição de preços e formulação de propostas pelas empresas interessadas. 

 

1.3. No capítulo três deste TR apresentamos uma planilha com o descritivo e quantitativo dos 

itens a serem contratados, para estabelecimento do preço médio de mercado. No capítulo 

oito, há uma planilha de referência para apresentação da composição unitária de custos 

da prestação dos serviços a serem contratados.  

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Um dos grandes desafios da gestão de resíduos sólidos coordenada pelo SAAE, tem sido o 

gerenciamento da frota responsável pela coleta diária do lixo na cidade. Em 2015, o 

SAAE realizou um certame com a contratação de caminhões prensa baseados numa 

logística por rotas diárias de coleta que visava a contratação de dois caminhões, além dos 

três já pertencentes à frota própria da Autarquia. 

 

2.2. Com o tempo de uso dos caminhões e a não criação de um programa de manutenção 

preventiva, a frota do SAAE passou a ser um grande problema, com quebra constante dos 

caminhões, que não mais atendiam a grande demanda dos serviços de coleta. A falta de 

previsibilidade de manutenção e quebras se tornou um grande desafio diário na gestão, 

ocasionando por diversas vezes a impossibilidade da prestação adequada dos serviços de 

coleta, acarretando insatisfação popular e falta de eficiência. 
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2.3. Em 2018, diante dos constantes problemas, o SAAE realizou uma adesão a ata de registro 

de preços com o mesmo formato deste TR, visando rapidez para sanar os problemas que 

vinha passando. Encarado como uma experiência no modelo adotado e obtendo resultados 

positivos no gerenciamento da frota, bem como em todo o processo de coleta de resíduos, 

melhorando significativamente as condições e resultados do trabalho, opta-se agora pela 

realização de um processo próprio de licitação, visando celebrar o pregão presencial e a 

contratação, celebrando termos e condições que se adequam exatamente às demandas da 

Autarquia. 

 

2.4. Como a adesão a ata de registro de preços tem validade até agosto de 2019, os gestores 

optaram por já dar início ao processo de licitação por conta do detalhamento do processo, 

dos valores envolvidos e demonstrando previsibilidade e planejamento numa das 

atividades e prestação de serviços mais importantes de sua gestão. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DOS BENS OU SERVIÇOS  

  

3.1 Os itens a serem contratados estão relacionados em dois lotes, pelo tipo do veículo, 

separados em veículos leves e veículos pesados. Ainda há a distinção se o veículo deverá 

ser acompanhado de motorista ou ainda sem motorista. 

LOTE 01 –SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, SEM CONDUTOR E SEM 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO   Unidade 
Quant. 

(unid.) 

Preço Unit. 

Mensal  

Preço Total 

Mensal 

1 

Prestação de Serviços de Locação de 

Veículos Pick-up, motorização mínima 

1.6 , capacidade  de 712 Kg, cor branco, 

direção hidráulica ou elétrica, combustível 

gas/alc, no máximo 3 (três) anos de uso. 

Com manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças, proteção ou seguro 

contra colisão, incêndio, furto e roubo, 

seguro contra terceiros, assistência 24 hs, 

rastreador veicular e demais equipamentos 

exigidos pelo CONTRAM. Sem condutor 

e sem fornecimento de combustível. 

Franquia mínima mensal de 2.500 Km por 

veículo. 

O veículo deverá conter giroflex e 

plotagem nas portas laterais (layout será 

definido pelo contratante). 

 

Obs.: Serão 04 veículos, cada um 

prestando 12 meses de serviço. 

Mensal 04 

 

R$ 3.235,42 

 

R$ 12.941,68 

Valor total Mensal: R$ 12.941,68 (doze mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito 

centavos)  

Valor total estimado para 12 Meses: (12.941,68 x 12 meses) = R$ 155.300,16 (cento e cinquenta e 

cinco mil, trezentos reais e dezesseis centavos) 
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LOTE 02 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS, COM MANUTENÇÃO, 
RASTREADOR. COM CONDUTOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVE. SEM CONDUTORES E SEM 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO   Unidade 
Quant. 

(unid.) 

Preço Unit. 

Mensal  

Preço Total 

Mensal 

1 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhões Equipado com Compactador 

de Lixo, Toco, 06 cilindros, ano de 

fabricação a partir de 2016, não 

podendo ultrapassar 6 (seis)anos de uso, 

capacidade mínima de 15 metros cúbicos. 

Com manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças, assistência 24 hs, e 

rastreador veicular. Proteção ou seguro 

total. Com condutor e com fornecimento 

de combustível. Franquia mínima mensal 

de 160 horas por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex (dianteira 

e traseira), refletor de ré e sirene, além de 

plotagem nas portas laterais e 

compactadores em toda sua extensão 

(layout será definido pelo contratante). 

 

Obs.: Serão 04 veículos, cada um 

prestando 12 meses de serviço. 

Meses 04 R$ 26.331,11 

 

R$ 105.324,44 

 

2 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão Equipado com Compactador 

de Lixo, Toco, 06 cilindros, ano de 

fabricação a partir de 2018, capacidade 

mínima de 15 metros cúbicos. Com 

manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças, assistência 24 hs, e 

rastreador veicular. Proteção ou seguro 

total. Com condutor e com fornecimento de 

combustível. Franquia mínima mensal de 

280 horas. por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex (dianteira 

e traseira), refletor de ré e sirene, além de 

plotagem nas portas laterais e 

compactadores em toda sua extensão 

(layout será definido pelo contratante). 

  

Obs.: Será 01 veículo prestando 12 

meses de serviços. 

Meses 01 

 

R$ 42.951,76 

 

 

R$ 42.951,76 

 

3 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão Equipado com Compactador 

de Lixo, Toco, 06 cilindros, ano de 

fabricação a partir de 2013, capacidade 

mínima de 15 metros cúbicos. Com 

manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças, assistência 24 hs, e 

rastreador veicular. Proteção ou seguro 

total. Sem condutor e sem fornecimento de 

Meses 02 

 

R$ 18.063,15 

 

R$ 36.126,30 
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combustível. Franquia mínima mensal de 

160 horas por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex (dianteira 

e traseira), refletor de ré e sirene, além de 

plotagem nas portas laterais e 

compactadores em toda sua extensão 

(layout será definido pelo contratante). 

 
 

Obs.: Serão 02 veículos, cada um 

prestando 12 meses de serviço. 

4 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão 3/4, carroceria aberta de 

madeira, ano de fabricação a partir de 

2013, capacidade mínima de 4 

toneladas. Com manutenção preventiva e 

corretiva, reposição de peças, assistência 

24 hs, e rastreador veicular. Proteção ou 

seguro total. Com condutor e com 

fornecimento de combustível. Franquia 

mínima mensal de 160 horas por 

veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais (layout será definido pelo 

contratante). 

 

Obs.: Serão 01 veículos, prestando 12 

meses de serviço. 

Meses 01 R$ 19.700,00 

 

R$ 19.700,00 

 

Valor total Mensal: R$: 204.102,50 (duzentos e quatro mil, cento e dois reais e cinquenta centavos)  

Valor total estimado para 12 meses: (R$ 204.102,50 x 12 meses) = R$ 2.449.230,00 (dois milhões, 

quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos e trinta reais) 

 

3.2 Justifica-se o estabelecimento da contratação dos veículos com inclusão do fornecimento 

de combustível pelo fato destes serem dirigidos pelos motoristas da contratada, não tendo 

que se submeter ao procedimento de abastecimento realizado pelos motoristas da 

Autarquia que são credenciados para abastecerem no posto de combustível vencedor da 

licitação do SAAE. 

 

3.3 Os veículos  deverão ser entregues em perfeitas condições de funcionamento e uso, com 

documentação atualizada, licenciado, bom estado de conservação, limpos, com toda a 

forração interna, inclusive de poltronas, em perfeito estado, sem rasgos ou quaisquer 

outros danos, cintos de segurança em número igual   lotação, pintura em bom estado e 

aparelhado com todas as suas peças e equipamentos, em especial aquelas de exigência 

obrigatória pelo Código Nacional de Trânsito, tais como lanternas, setas, macaco, pneus 

em bom estado de conservação inclusive sobressalentes, triângulo, etc. 
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3.4 O CRLV dos caminhões apresentados pela empresa deverá ter espécie compatível ao 

objeto licitado sendo que no campo espécie deverá vir descrito a seguinte informação: 

CAR/CAMINHÃO/MEC.OPERAC., afim de comprovar o que o(s) caminhão(ões) 

contratado(s) tenha(m) as características do(s) caminhão(ões) solicitado(s). 

 

3.5 OBS.: para todos os veículos, deverá ser levado em consideração: 

- Para os veículos compactadores, o equipamento compactador deverá estar em pleno 

funcionamento, com manutenção em dia, apto para operar. 
 

- A contratada se responsabilizará pela substituição do veículo em até 24 (vinte e 

quatro) horas em caso de impossibilidade de operação do mesmo; 
 

- A contratante se resguarda no direito de vistoriar o veículo em sua apresentação, 

através de laudo de sua Seção de Transporte e Logística, e aceitar ou não o mesmo 

para operação, devendo a contratada substituir o veículo em caso de negativa da 

vistoria, ou requerimento de troca por outros motivos que não relacionados a 

mecânica de funcionamento. 
 

- Da mesma forma, a contratante poderá requerer a substituição dos equipamentos, 

caso, no decorrer da prestação dos serviços, por quaisquer motivos relacionados ou 

não a mecânica de funcionamento, desde que devidamente justificado. 
 

- Os veículos permanecerão à disposição da contratante 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, mesmo não estando a serviço. 

 

3.6 Para a prestação dos serviços que incluem motorista: 

 

3.7 Os motoristas a serem contratados deverão estar aptos para exercício da função, 

devidamente habilitados na categoria exigida e, de preferência, com experiência na 

condução do tipo de serviço a ser executado; 

 

3.8 Os motoristas deverão estar devidamente contratados, em dia com seus direitos 

trabalhistas, conforme normas e regulamentos previstos em convenção coletiva e na CLT; 

 

3.9 Os salários e demais direitos deverão ser quitados rigorosamente em dia, e serão 

fiscalizados pelo fiscal do contrato; 

 

3.10 A contratante se reserva no direito de aplicar as sanções contratuais cabíveis em caso de 

não cumprimento das obrigações da contratada para com seus funcionários, inclusive 

bloqueando parte do pagamento até que se comprove que os débitos trabalhistas estejam 

em dia. 

 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 

4.1 Serão consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas no 

Edital e seus anexos, apresentarem o MENOR PREÇO POR LOTE para a execução 

dos Serviços. 
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4.2 Justifica-se a licitação ser feita em lotes e não por itens, em função da viabilidade de 

monitoramento, fiscalização e comunicação com a empresa ganhadora. Visto que, caso a 

licitação fosse feita por itens, dificultaria a funcionalidade da autarquia realizar a 

fiscalização e comunicação, pois, poderia haver várias empresas ganhadoras, cada uma 

fornecendo 1 item, vejamos: 

 

4.3 De acordo com o que dispõe o artigo 23, §§ 1º e 7º, da Lei 8666/93, tem-se que:  

 
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 

artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em 

vista o valor estimado da contratação: (...) § 1º As obras, serviços e compras 

efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se 

comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação 

com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. (...) § 7º Na 

compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à 

demandada na licitação, com vistas a ampliação da competitividade, podendo 

o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. 

 

À vista de mencionados dispositivos foram editadas as Súmulas 247, do Tribunal de Contas da 

União e 114, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, respectivamente, com seguintes 

redações: 
 

Súmula nº 247 - TCU:  

 
"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 

divisibilidade". 

 

Súmula 114 – TCE/MG 
 É obrigatória a realização de licitação por itens ou por lotes, com exigências 

de habilitação proporcionais à dimensão de cada parcela, quando o objeto da 

contratação for divisível e a medida propiciar melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis no mercado e a ampla participação de licitantes, sem 

perda da economia de escala, adotando-se, em cada certame, a modalidade 

licitatória compatível com o valor global das contratações. 

 

Uma leitura apressada poderia levar o incauto à equivocada conclusão de que a adoção do tipo 

de julgamento “menor preço por lotes” seria, a princípio, uma irregularidade. No entanto, é de 

se observar que ambas as Súmulas em questão possuem condições no sentido de que a licitação 

por itens somente deve ser adotada quando: “tal medida propiciar melhor aproveitamento das 
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condições de mercado”; “não acarretar perda da economia de escala”; e “não acarretar prejuízo 

para o conjunto ou complexo a ser contratado”. 

 

As disposições acima expostas, evidenciam de forma clara e incontestável o caráter excepcional 

do regramento que compele a Administração Pública a licitar o objeto em diversos itens, posto 

que, são claras ao condicionar tal obrigação à comprovação da viabilidade técnica e econômica 

de tal fracionamento, assim como, à inexistência da perda da economia de escala. Na mesma 

linha condicional, o parágrafo sétimo do artigo 23 da Lei 8.666/93 ressalta necessidade de 

inexistência de prejuízo ao conjunto do objeto que se pretende adquirir. Não se discute que, em 

determinadas situações, o fracionamento do objeto licitado em vários itens permitirá a 

participação de um maior número de licitantes e que tal fato democratiza o acesso às 

contratações públicas. Quanto a tal fato, não resta a menor dúvida, todavia, apesar da 

competição e acirrada disputa entre os particulares serem objetivos traçados na norma 

regulatória em comento, esta razão não permite prejuízos ao erário com o único fim de 

possibilitar maior acesso aos particulares. O que se pretende com o processo licitatório, além da 

democratização da participação, é a maior vantajosidade para a Administração. 

 

A Administração Pública, por óbvio, encontra-se compelida a observar o princípio da legalidade 

e, em sendo constatadas as condicionantes contidas nos dispositivos legais acima apontados, 

efetivamente se encontrará a mesma compelida a dividir o objeto pretendido em tantos itens 

quanto for possível, desde que, permaneça evidenciada a inexistência de qualquer espécie de 

prejuízos, seja de ordem financeira, seja relativa à eficiência administrativa, tendo em vista que 

também se encontra vinculada à tal Princípio Constitucional. 

 

Além disso, merecem destaque os riscos inerentes à própria execução, pois, não restam dúvidas, 

o objeto pretendido, quando executado por vários contratados, poderá não ser integralmente 

executado, tendo em vista possíveis problemas nas relações jurídicas mantidas com diversos 

contratados, além de possíveis incompatibilidades entre eles. 

 

Neste contexto, a licitação tendo como critério o “menor preço por lote” é mais satisfatória do 

ponto de vista da eficiência técnica, para se manter a qualidade do serviço, haja vista que o 

gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as 

vantagens podem ser localizadas no maior nível de controle pela administração na execução do 

objeto, a maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no 

cumprimento da fiscalização dos veículos e na observância dos prazos, concentração da 

responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa e concentração da 

garantia dos resultados. 

 

Tanto é assim que, nas hipóteses de licitação com diversidade de serviços, o entendimento dos 

Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou não do objeto da licitação deve ser 

auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e 

econômica do parcelamento e da divisibilidade do objeto. O TCU, no Acórdão nº 732/2008, se 

pronunciou no sentido de que "a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com 

base em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir 

analisando qual a solução mais adequada no caso concreto". 
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O Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer nº 2086/00, elaborado no Processo nº 

194/2000 do TCDF, ensina que: 

 
"Desse modo a regra do parcelamento deve ser coordenada com o requisito 

que a própria lei definiu: só se pode falar em parcelamento quando há 

viabilidade técnica para sua adoção. Não se imagina, quando o objeto é 

fisicamente único, como um automóvel, que o administrador esteja vinculado 

a parcelar o objeto. Nesse sentido, um exame atento dos tipos de objeto 

licitados pela Administração Pública evidencia que embora sejam divisíveis, 

há interesse técnico na manutenção da unicidade, da licitação ou do item da 

mesma. Não é pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que 

dirige o processo decisório. Observa-se que, na aplicação dessa norma, até 

pela disposição dos requisitos, fisicamente dispostos no seu conteúdo, a 

avaliação sob o aspecto técnico precede a avaliação sob o aspecto econômico. 

É a visão jurídica que se harmoniza com a lógica. Se um objeto, divisível, sob 

o aspecto econômico for mais vantajoso, mas houver inviabilidade técnica em 

que seja licitado em separado, de nada valerá a avaliação econômica. Imagine-

se ainda esse elementar exemplo do automóvel: se por exemplo as peças 

isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendável o não 

parcelamento, pois sob o aspecto técnico é a visão do conjunto que iria definir 

a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo único, orgânico e 

harmônico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar 

se o objeto é divisível. Em caso afirmativo, o próximo passo será avaliar a 

conveniência técnica de que seja licitado inteiro ou dividido". 
 

No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a lição de Justen Filho, para quem: 
 

 "...a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e 

econômica. Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não 

for viável ou, mesmo, recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar 

a integridade qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a 

ser executado não pode ser destruída através do fracionamento" JUSTEN 

FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

11.ed. São Paulo: 2005, Dialética, p. 207). 
 

O que se divisa na presente situação é o êxito da locação em sua completude, em seu conjunto. 

A licitação em questão, se realizada por itens, certamente trará não só um maior custo para a 

autarquia, como também representará uma série de riscos, conforme já mencionado 

anteriormente, motivo pelo qual justifica-se a adoção do tipo de julgamento “menor preço por 

lote. “ 
 

5. PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
 

5.1 Os itens constantes neste TR deverão ser apresentados no prazo de até 5 (cinco) dias a 

contar do recebimento da ordem de serviços. 

5.2 O local de apresentação será na sede administrativa do SAAE, localizada na Rua do 

Pintinho S/N, Bairro Belo Vista, Viçosa-MG, nos horários de 08:00 às 10:30 e das 13:00 

às 16:30. 



   

30 

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 

5.3 O veículo será devidamente cadastrado e passará por vistoria da SETRAN (Seção de 

Transportes e Logística) do SAAE para emissão do laudo de aprovação. 

5.4 Deverá ser apresentado pela empresa contratada, no ato da apresentação dos veículos para 

vistoria, um relatório certificando que as instalações elétricas, hidráulicas, sistema de 

compactação (compactador) e acessórios encontram-se em perfeitas condições de uso. 

 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

6.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

ainda prorrogado por igual período, num limite de sessenta meses, conforme o inciso II do 

Art.57 da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo. 

 

7. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

7.1 O valor médio estimado para esta contratação será de R$ 2.604.530,16 (dois milhões 

seiscentos e quatro mil, quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos), conforme planilhas 

orçamentárias apresentadas e anexas ao processo.  

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1 O contrato ao qual esse Termo de Referência se refere tem dotação orçamentária com as 

seguintes rubricas: - Serviços Urbanos: 17 512 0448 8504 339039. 

 

9. COMPOSIÇÃO DE PREÇO 

 

9.1 Para composição de preços, o SAAE disponibiliza abaixo, as planilhas modelos como 

referência para a apresentação da composição de custos dos itens a serem licitados. 

 

9.2  É obrigatório que seja apresentado juntamente com a proposta comercial pela empresa 

interessada a participar da licitação, as planilhas utilizadas para a composição de seus 

custos, com a devida identificação dos itens que compõe os custos, inclusive da aplicação 

percentual do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) que servirão de parâmetro para 

futuras análises da possibilidade de repactuação de preços por alterações dos valores dos 

insumos, equipamentos ou salariais.  

 

9.3 O modelo da planilha abaixo é apenas de referência para embasamento na formulação da 

proposta orçamentária, vale ressaltar que a planilha de custos a ser apresentada na licitação 

não precisam ser idêntica a este modelo
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ANEXO I – Composição de custos do Veículo Caminhão Toco com Compactador – sem combustível  
  

     SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VIÇOSA/MG 
   DIRETORIA DE GESTÃO E LIMPEZA PÚBLICA 

     Serviço - Locação de Veículos Para Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos 
  

      MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
   

      
Nº Processo __________  Licitação nº _______   

Dia ____/____ /________ às ____:_____ 
horas 

  
  

      Discriminação dos Serviços 
     A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 

B Município/UF 

C 12 MESES 

      VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS 

      
1 - Veículo Coletor Compactador Toco sem combustível - Capacidade de 15,00 m³ 

  
      

1.1 - Quilometragem Percorrida - Coleta Diurna e Noturna de Segunda a Sexta Feira. 
  

Discriminação Unidade Quantidade     

Dias Trabalhados no Mês Unidade 26,00     

Número de Viagens ao Aterro por dia Unidade 2,00     

Distância média até o Aterro Sanitário - Ida e 
Volta 

Km 20,00     

Quilometragem média percorrida para a Coleta Km 40,00     

Total médio percorrido por dia Km 80,00      

Horas por dia trabalhado Unidade 6,00     

Total Horas por Mês* Hora 156,00      

 *Estimativa do tempo necessário para realização da coleta no novo modelo a ser implementado – arredondamento para 160 horas/mês. 
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1.2 - Depreciação 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição dos chassis  Unidade 1  R$ 260.000,00   R$ 260.000,00  
 

Custo de aquisição dos compactadores Unidade 1  R$ 95.000,00   R$ 95.000,00  
 

Depreciação dos chassis (60 meses) % 78,00%  R$ 202.800,00   R$    3.380,00  
 

Depr. compactadores disp. (60 meses) % 90,00%  R$ 85.500,00   R$    1.425,00  
 

Depreciação mensal veículos coletores Mês 1    R$    4.209,00  
 

   R$                       4.805,00  

1.3 - Remuneração do Capital Investido 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo dos veículos coletores Unidade 1  R$ 355.000,00   R$ 355.000,00  
 

Remuneração mensal de capital % 0,50%  R$    1.775,00   R$         29,58  
 

    
 R$                           29,58  

1.4 - Impostos e Seguros 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

IPVA (3,00 % do Chassi) Unidade 1  R$    7.800,00   R$    7.800,00  
 

Seguro obrigatório Unidade 1  R$         43,33   R$         43,33  
 

Seguro contra terceiros (1,00 % do Total - 
Anual) 

Unidade 1  R$    3.550,00   R$    3.550,00  
 

Impostos e seguros mensais Unidade 1  R$    11.393,33   R$       949,44  
 

 

 

 

 

 

   
 R$                          949,44  
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CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 
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1.5 - Manutenção 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição dos chassis Unidade 1  R$ 260.000,00   R$ 260.000,00  
 

Custo de aquisição dos compactadores Unidade 1  R$ 95.000,00   R$ 95.000,00  
 

Custo mensal com manutenção (85,00 %) Mês 60  R$ 355.000,00   R$ 5.029,17  
 

    
 R$                       5.029,17  

1.6 - Pneus - Troca de Conjunto e 1 Recapagem a cada 50.000 Km (30.000 + 20.000) 
 

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo Jogo Pneu Novo unidade 1  R$    6.600,00   R$    6.600,00  
 

Custo de recapagem unidade 1  R$    4.560,00   R$    4.560,00  
 

Custo jg. compl. + recap. / km rodado km/jogo 50.000  R$ 11.160,00    
 

Custo mensal com pneus km 2.600  R$          0,22   R$       580,32  
 

    
 R$                          580,32  

1.7 - Monitoramento da Frota 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Implantação dos equipamentos "GPS"  
cj/60 

meses 
1             300,00              300,00  

 

Manutenção dos equipamentos "GPS" mês 1               60,00                60,00  
 

Custo mensal com manutenção mês 1            360,00              360,00  
 

    
 R$                          360,00  

    
    

Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) (Item 1) ...........................................................................  R$        11.753,51  

CUSTOS POR HORA (R$/hora): 
 

*Base de Cálculo 160hs/mês    R$               73,46  

 
 

     

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


   
 

 

SAAE Viçosa-MG  |  secretaria@saae.vicosa.mg.gov.br  |  www.saaevicosa.mg.gov.br 

 

 

 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

1.8 Composição do Cálculo para BDI 
      

Discriminação Sigla Valores     

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

AC 5,00%     

TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO 
EMPREENDIMENTO 

R+S+G 0,50%     

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00%     

TAXA DE LUCRO L 9,00%     

TAXA DE TRIBUTOS (PIS, COFINS, ISS, 
CPRB) 

I 3,65%      

     

BDI Resultante  20,54%     

 
Fórmula aplicada: 
 
 
 
 

CUSTO TOTAL COM BDI (R$/hora): 
 

*Base de Cálculo 160hs/mês    R$               88,55  
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

ANEXO II – Composição de custos do Veículo Caminhão Toco com Compactador – com combustível. 

      
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VIÇOSA/MG 
   DIRETORIA DE GESTÃO E LIMPEZA PÚBLICA 

     Serviço - Locação de Veículos Para Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos 
  

      MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
   

      
Nº Processo __________  Licitação nº _______   

Dia ____/____ /________ às 
____:_____ horas     

 
 

     Discriminação dos Serviços 
     A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 

B Município/UF 

C 12 MESES 

      VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS 

      
2.1 - Quilometragem Percorrida - Coleta Diurna e Noturna de Segunda a Sexta Feira 

  
Discriminação Unidade Quantidade     

Dias Trabalhados no Mês unidade 26,00     

Número de Viagens ao Aterro unidade 2,00     

Distância Até o Aterro Sanitário - Ida e Volta Km 20,00     

Quilometragem Percorrida Para a Coleta Km 40,00     

Total Percorrido Km                               80,00      

Horas por Dia Trabalhado Unidade                                 6,00      

Total Horas por Mês* Hora                            160,00  
 

  
  

 *Estimativa do tempo necessário para realização da coleta no novo modelo a ser implementado – arredondamento para 160 horas/mês. 
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2.2 - Depreciação 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição dos chassis  unidade 1  R$ 260.000,00   R$ 260.000,00  
 

Custo de aquisição dos compactadores unidade 1  R$ 95.000,00   R$ 95.000,00  
 

Depreciação dos chassis (60 meses) % 78,00%  R$ 202.800,00   R$    3.380,00  
 

Depr. compactadores disp. (60 meses) % 90,00%  R$ 85.500,00   R$    1.425,00  
 

Depreciação mensal veículos coletores mês 1    R$    4.805,00  
 

  
 
 
 

 R$                       4.805,00  

2.3 - Remuneração do Capital  Investido 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo dos veículos coletores unidade 1  R$ 355.000,00   R$ 355.000,00  
 

Remuneração mensal de capital % 0,50%  R$    1.775,00   R$         29,58  
 

 

 

 
   

 R$                           29,58  

2.4 - Impostos e Seguros 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

IPVA (3,00 % do Chassi) unidade 1  R$    7.800,00   R$    7.800,00  
 

Seguro obrigatório unidade 1  R$         43,33   R$         43,33  
 

Seguro contra terceiros (1,00 % do Total - Anual) Unidade 1  R$    3.550,00   R$    3.550,00  
 

Impostos e seguros mensais Unidade 1  R$    11.393,33   R$       949,44  
 

    
 R$                          949,44  
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2.5 - Combustível 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de óleo diesel / km rodado km/l 2,50  R$          3,67    
 

Custo mensal com óleo diesel km 2.600,00  R$          1,47   R$    3.816,80  
 

    
 R$                       3.816,80  

2.6 - Lubrificação 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

C. de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 1,50 R$         10,00   
 

Custo mensal com óleo do motor km 2.600 R$           6,67  R$         17,33  
 

C. de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,45 R$         11,00   
 

Custo mensal com óleo da transmissão km 2.600 R$         24,44  R$         63,56  
 

C. de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 0,50 R$         11,00   
 

Custo mensal com óleo hidráulico km 2.600 R$         22,00  R$         57,20  
 

Custo de graxa /1.000 km rodados 
kg/1.000 

km 
2 R$         16,00   

 

Custo mensal com graxa km 2.600 R$          8,00  R$         20,80  
 

 

    
 R$                          158,89  

2.7 - Manutenção 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição dos chassis unidade 1  R$ 260.000,00   R$ 260.000,00  
 

Custo de aquisição dos compactadores unidade 1  R$ 95.000,00   R$ 95.000,00  
 

Custo mensal com manutenção (85,00 %) mês 60  R$ 355.000,00   R$    5.029,17  
 

  

 

  
 R$                       5.029,17  
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2.8 - Pneus - Troca de Conjunto e 1 Recapagem a Cada 50.000 Km (30.000 + 20.000) 
 

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo Jogo Pneu Novo unidade 1  R$    6.600,00   R$    6.600,00  
 

Custo de recapagem unidade 1  R$    4.560,00   R$    4.560,00  
 

Custo jg. compl. + recap. / km rodado km/jogo 50.000  R$ 11.160,00    
 

Custo mensal com pneus km 2.600  R$          0,22   R$       580,32  
 

 

    
R$                          580,32 

2.9 -  Monitoramento da Frota 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Implantação dos equipamentos "GPS"  cj/60 meses 1             300,00              300,00  
 

Manutenção dos equipamentos "GPS" mês 1               60,00                60,00  
 

Custo mensal com manutenção mês 1            360,00              360,00  
 

    
 R$                          360,00  

     
  

Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) Item 2 ...........................................................................  R$        15.729,20  

CUSTOS POR HORA (R$/hora):    *Base de Cálculo 160hs/mês    R$               98,31  
 

2.10 Composição do Cálculo para BDI 
      

Discriminação Sigla Valores     

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

AC 5,00%     

TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA 
DO EMPREENDIMENTO 

R+S+G 0,50%     

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00%     

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


   
 

 

SAAE Viçosa-MG  |  secretaria@saae.vicosa.mg.gov.br  |  www.saaevicosa.mg.gov.br 

 

 

 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

TAXA DE LUCRO L 9,00%     

TAXA DE TRIBUTOS (PIS, COFINS, ISS, 
CPRB) 

I 3,65%      

     

BDI Resultante 
 

20,54%     

 
Fórmula aplicada: 
 
 
 
 

CUSTO TOTAL COM BDI (R$/hora): 
 

*Base de Cálculo 160hs/mês    R$               118,50 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

ANEXO III – Composição de custos do Veículo Leve tipo Pick-up – sem combustível 

       

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VIÇOSA/MG 

   DIRETORIA DE GESTÃO E LIMPEZA 

PÚBLICA 

     Serviço - Locação de Veículos Para Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos 

  
      MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

   

      
Nº Processo __________  Licitação nº _______   

Dia ____/____ /________ às ____:_____ 
horas     

 
      Discriminação dos Serviços 

     A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 

B Município/UF 

C 12 MESES 

       

 

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS 
  

     
3 - Veículo de Pequeno Porte, Caminhote Cabine Simples, Sem Combustível - Capacidade de 600,00 Kg 

      
3.1 - Quilometragem Percorrida - Coleta Diurna e Noturna de Segunda a Sexta Feira 
   

Discriminação Unidade Quantidade 
  

Dias Trabalhados no Mês unidade 26,00 
  

Distância ao Ponto de Transbordo Km 1,00   

Número de viagens de Transbordo Unidade 10   

Quilometragem Percorrida Para a Coleta Km 70,00 
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Total percorrido Km 80,00   

Horas por dia trabalhados Hora 6   

Total de Horas por mês Hora 156,00  
 

 *Estimativa do tempo necessário para realização da coleta no novo modelo a ser implementado – arredondamento para 160 horas/mês. 
  

3.2 - Depreciação      

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição dos veículos unidade 1  R$  56.842,33    
 

Depreciação dos veículos (60 meses) % 60,00%  R$       568,42    
 

Depreciação mensal veículos  mês 1,00    R$       568,42  
 

    
 R$                          568,42  

3.3 - Remuneração do Capital  Investido 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo dos veículos  unidade 1  R$  56.842,33    
 

Remuneração mensal de capital % 0,50%  R$       284,21   R$       284,21  
 

    
 R$                          284,21  

3.4 - Impostos e Seguros 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

IPVA (Anual) unidade 3,00%  R$  56.842,33   R$    1.705,27  
 

Seguro obrigatório (Anual) unidade 1  R$         43,33   R$         43,33  
 

Seguro contra terceiros - 1,00% (Anual) unidade 1  R$       568,42   R$       568,42  
 

Impostos e seguros mensais mês 1  R$    2.317,02   R$       193,09  
 

    
 R$                          193,09  
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3.5 – Manutenção 
 
 

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo de aquisição dos veículos unidade 1,00  R$  56.842,33    
 

Custo estim. c/manutenção (60 meses) % 0,50%  R$       284,21    
 

Custo mensal com manutenção mês 1,00    R$       284,21  
 

    
 R$                          284,21  

3.6 - Pneus 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Custo do jogo de pneus unidade 1,00  R$       680,00    
 

Custo jogo completo/ km rodado km/jogo 15000,00  R$          0,05    
 

Custo mensal com pneus km 2080,00    R$         94,29  
 

    
 R$                           94,29  

3.7 - Monitoramento da Frota 
     

Discriminação Unidade Quantidade  Preço unitário   Subtotal   Total (R$)  

Implantação dos equipamentos "GPS"  
cj/60 

meses 
1             300,00              300,00  

 

Manutenção dos equipamentos "GPS" mês 1               60,00                60,00  
 

Custo mensal com manutenção mês 1            360,00              360,00  
 

    
 R$                          360,00  

      

      
Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) Item 3 .........................................................................  R$          1.784,23  

CUSTOS POR HORA (R$/hora):        R$               11,15  
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3.8 Composição do Cálculo para BDI 
      

Discriminação Sigla Valores     

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

AC 5,00%     

TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA 
DO EMPREENDIMENTO 

R+S+G 0,50%     

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00%     

TAXA DE LUCRO L 9,00%     

TAXA DE TRIBUTOS (PIS, COFINS, ISS, 
CPRB) 

I 3,65%      

     

BDI Resultante  20,54%     

 
Fórmula aplicada: 
 
 
 

CUSTO TOTAL COM BDI (R$/hora): 
 

*Base de Cálculo 160hs/mês    R$               13,44 
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ANEXO IV – Composição de custos de Mão de Obra - Motorista 

            SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE VIÇOSA/MG 
      DIRETORIA DE GESTÃO E LIMPEZA PÚBLICA 

       Serviço - Locação de Veículos Para Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos 
     

 MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

            Nº Processo __________  Licitação nº 
_______         

 
Dia ____/____ /________ às ____:_____ horas   

            Discriminação dos Serviços 
         A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)             

B Município/UF             

C 12 MESES             

                        

            Identificação do Serviço 
         Tipo de Serviço Unidade de Medida Qde (total) a contratar 

MOTORISTA POSTO 1 

            MÃO-DE-OBRA - MOTORISTA 

Dados Complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Categoria profissional  MOTORISTA  

2 Salário normativo da categoria profissional   (Motorista - Convenção SETCEMG 2017)  R$                                          2.094,52  

3 Data base da categoria 1º Janeiro 

            MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

I Composição da Remuneração % Valor R$ 

A Salário Base 100,00% R$                    2.094,52 

B Adicional de periculosidade   R$                               - 

C Adicional de insalubridade  40,00% R$                       381,60 
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D Adicional noturno   R$                               - 

E Hora noturna adicional   R$                               - 

F Adicional de Hora extra   R$                               - 

G Intervalo intrajornada   R$                               - 

H Outros (Diárias)   R$                               - 

Total da Remuneração  R$                    2.476,12  

            MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

II Benefícios Mensais e Diários Valor R$ 

A Transporte  R$                       110,00  

B Auxilio Alimentação (vales, cesta básica etc)  R$                       175,00  

C Assistência médica e familiar  R$                       312,35  

D Auxilio Creche  -  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  R$                         10,00  

F Outros (Indenização por Assiduidade)   

Totais de benefícios mensais e diários  R$                       607,35  

            MÓDULO 3 -INSUMOS DIVERSOS (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 

III Insumos Diversos Valor R$ 

A Uniformes  R$                         12,58  

B Equipamentos (E.P.I)  R$                         16,89  

C Outros (especificar)  -  

Totais de Insumos Diversos  R$                         29,46  

            MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

            Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS: 

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS % Valor R$ 

A INSS 20,00%  R$                       495,22  

B SESI OU SESC 1,50%  R$                         37,14  

C SENAI OU SENAC 1,00%  R$                         24,76  

D INCRA 0,20%  R$                           4,95  

E Salário Educação 2,50%  R$                         61,90  

F FGTS 8,00%  R$                       198,09  

G Seguro acidente do trabalho 3,00%  R$                         74,28  
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H SEBRAE 0,60%  R$                         14,86  

Total 36,80%  R$                       911,21  

            Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias   Valor R$ 

A 13º Salário 8,93%  R$                       221,12  

B Adicional de Férias 2,98%  R$                         73,79  

  Subtotal 11,91%  R$                       294,91  

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 36,80%  R$                       108,53  

Total 16,29%  R$                       403,43  

            Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade   Valor R$ 

A Afastamento Maternidade    R$                               -    

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade    R$                               -    

Total    R$                               -    

                        

Submódulo 4.4 - Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão   Valor R$ 

A Aviso prévio indenizado 0,42%  R$                         10,40  

B Incidência do FGTS s/aviso prévio indenizado 8,00%  R$                           0,83  

C Multa do FGTS s/aviso prévio indenizado 4,35%  R$                           0,45  

D Aviso prévio trabalhado 0,00%  R$                               -    

E Incidência do submódulo 4.1. s/aviso prévio trabalhado 36,80%  R$                               -    

F Multa do FGTS s/aviso prévio trabalhado 4,00%  R$                           0,03  

Total 53,57%  R$                         11,72  

            Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente     Valor R$ 

A Férias 8,93%  R$                       221,12  

B Ausência por doença 1,66%  R$                         41,10  

C Licença Paternidade 0,02%  R$                           0,50  

D Ausências Legais 0,00%  R$                               -    

http://www.saaevicosa.mg.gov.br/
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E Ausência por acidente de trabalho 0,03%  R$                           0,74  

F Outros (especificar) 0,00%  R$                               -    

  Subtotal: 10,64%  R$                       263,46  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 36,80%  R$                         96,95  

Total 58,08%  R$                       360,41  

            QUADRO RESUMO - MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas   Valor R$ 

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80%  R$                       911,21  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias 16,29%  R$                       403,43  

4.3 Afastamento Maternidade 0,00%  R$                               -    

4.4 Rescisão 53,57%  R$                         11,72  

4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 58,08%  R$                       360,41  

4.6 Outros (especificar)     

Total 164,74%  R$                    1.686,77  

                        

 Quadro-resumo do Custo por empregado - (Valor por empregado) 

            Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor R$ 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração  R$                    2.476,12  

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários  R$                       607,35  

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)  R$                         29,46  

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas  R$                    1.686,77  

  Subtotal(A + B + C + D):  R$                    4.799,71  

      

  Valor total por empregado:  R$                    4.799,71  
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Composição do Cálculo para BDI 

      

Discriminação Sigla Valores     

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL 

AC 5,00%     

TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA 
DO EMPREENDIMENTO 

R+S+G 0,50%     

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00%     

TAXA DE LUCRO L 10,00%     

TAXA DE TRIBUTOS (PIS, COFINS, ISS, 
CPRB) 

I 7,65%      

     

BDI Resultante 
 

26,92%     

 
Fórmula aplicada: 
 
 
 

CUSTO TOTAL COM BDI (R$/mês): 
 

    R$               6.091,80 

http://www.saaevicosa.mg.gov.br/
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10. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

10.1 Além das responsabilidades resultantes e previstas pela Lei 8.666/93, constituem 

obrigações e responsabilidades da empresa Contratada: 

10.2 Não transferir a terceiros, em parte ou o total das obrigações decorrentes do contrato de 

prestação dos serviços, mormente no que se refere ao objeto principal desta licitação; 

10.3 Efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

funcionários em serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público, no prazo 

máximo de 07 (sete) dias, contados da notificação ou comunicação efetuada pela 

Fiscalização; 

10.4 DO SEGURO OU COBERTURA TOTAL: A Contratada deverá manter seguro veicular 

com cobertura total contra acidentes, inclusive terceiros, danos à patrimônio, incêndio, 

roubo, caso fortuito e força maior, incluindo-se o pagamento da franquia. 

10.5 No caso de opção pela cobertura total, a contratada deverá apresentar termo de 

responsabilidade, lavrado em cartório, se colocando como responsável por quaisquer danos, 

sejam materiais, morais, estéticos, ou indenizações decorrentes de acidentes envolvendo os 

veículos da contratada, e também pelo patrimônio, veículos e integridade física de terceiros. 

10.6 Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população; 

10.7 Sanar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação ou 

comunicação, quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Fiscalização, que 

não demandem a troca do veículo, e possam ser solucionadas nesse prazo; 

10.8 DA MANUTENÇÃO: o veículo locado deverá receber a adequada e devida manutenção 

preventiva e/ou corretiva pela Contratada. 

10.9 A Contratada deverá prestar assistência para atendimento e socorro do veículo 

disponível na referida prestação de serviço. 

10.10 Em caso de manutenção preventiva ou corretiva, avarias ou acidentes, a Contratada 

deverá providenciar, no prazo máximo de 12 (Doze horas) horas a manutenção dos 

veículos, ou a substituição do veículo locado em 24 (vinte e quatro) horas. 

10.11 A Contratada deverá arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes, e 

demais suprimentos, necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 

10.12 DA MANUTENÇÃO CORRETIVA FEITA PELA CONTRATADA: a manutenção 

corretiva deverá ocorrer sempre que necessário a substituição de um componente dos 

veículos por desgaste ou por quebra do mesmo. 

10.13 Substituir, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer veículo que apresentar 

defeito que o impossibilite do cumprimento de suas atividades; 

10.14 Indicar representante que possua autonomia de decisão e poder de mando para que possa 

ser cobrado em caso de cometimento de qualquer irregularidade por parte da contatada, 

disponibilizando, inclusive, telefone e e-mail para contato direto. 

10.15 Fornecer ao SAAE cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos 

utilizados nos serviços prestados, bem como manter o SAAE atualizado quanto à frota 
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utilizada na execução dos serviços, informando placas, prefixos, capacidades, serviço 

executado, setores de coleta, etc.; 

10.16 Manter veículos e equipamentos em quantidade e condições adequadas ao desempenho 

das atividades pertinentes aos serviços contratados; 

10.17 Para prestação de serviços de transporte com fornecimento de veículos leves, sem 

condutor e sem fornecimento de combustível, os veículos deverá conter giroflex e 

plotagem nas portas laterais (layout será definido pelo contratante). 

10.18 Para prestação de serviços de transporte com fornecimento de veículos pesados e 

equipamentos, com manutenção, rastreador. Com condutor e com fornecimento de 

combustível. Sem condutores e sem fornecimento de combustível, os veículos deverá 

conter giroflex (dianteira e traseira), refletor de ré e sirene, além de plotagem nas portas 

laterais e compactadores em toda sua extensão (layout será definido pelo contratante). 

10.19 Em hipótese alguma, os caminhões poderão sair ou transitar vazando chorume quando 

da realização da prensa. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da contratada 

providencia a limpeza imediata do local em que ocorrer eventuais vazamento. 

10.20 Manter todos os veículos e equipamentos em caráter de exclusividade na prestação de 

serviços para o SAAE, durante toda a vigência do contrato; 

10.21 Manter, durante o desenvolvimento das atividades previstas em contrato, serviços de 

manutenção e socorro para veículos e equipamentos, bem como serviços de manutenção 

preventiva; 

10.22 Apresentar diariamente, no horário de início das atividades, todos os veículos e 

equipamentos, com as respectivas equipes, em condições de iniciar a execução dos 

serviços. Para isto, todos os procedimentos relativos à manutenção preventiva, 

abastecimento, limpeza e outras verificações nos veículos e equipamentos devem ser 

previamente realizados; 

10.23 Descarregar o chorume contido nos tanques de armazenamento dos equipamentos no 

local próprio a ser indicado pelo SAAE, ou onde for efetuada a descarga de resíduos; 

10.24 Retirar da via pública, no prazo máximo de 3 (três) horas contadas da solicitação pelo 

SAAE, qualquer veículo ou equipamento que, por falha mecânica, estiver 

impossibilitado de transitar; 

10.25 Manter os veículos e equipamentos limpos, devendo, pelo menos por duas vezes na 

semana, realizar a limpeza externa, da prensa, reservatório de chorume e carroceria das 

caminhonetes, com água e detergente, e ainda realizar a aplicação de silicone nas laterais 

dos pneus; 

10.25.1 Pelo menos uma vez por mês deverá ser realizada limpeza geral em todos 

os veículos, incluindo a parte externa, interna, prensa, reservatório de chorume 

carroceria, e assoalho dos veículos e silicone nas laterais dos pneus. 

10.26 Transitar com os veículos, quando em serviço, de forma a causar o mínimo impedimento 

ao trânsito dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da ultrapassagem; 

10.27 Manter funcionários em quantidade adequada, e devidamente capacitados para o 

desempenho das atividades pertinentes aos serviços contratados; 
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10.28 Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de 

qualquer espécie, da população beneficiada pelo serviço; 

10.29 Não permitir que seus funcionários promovam a triagem e comercialização de resíduos 

transportados ou dispostos para a coleta; 

10.30 Apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários e comerciais; 

10.31 Cumprir com o disposto no inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal (proibição 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze 

anos); 

10.32 Providenciar a imediata remediação ambiental de danos resultantes da má operação dos 

equipamentos ou de acidentes, em qualquer parte do território Municipal, em 

conformidade com as determinações da Fiscalização do SAAE ou dos órgãos de controle 

ambiental; 

10.33 Nos setores onde a frequência de coleta for alternada, não poderá haver interrupção por 

mais de 72 (setenta e duas) horas entre duas coletas consecutivas e, para isso, a 

CONTRATADA ficará obrigada a efetuar a coleta mesmo em feriados civis e religiosos, 

de forma que o serviço não sofra descontinuidade. 

10.34 De acordo com eventual necessidade e sem custos adicionais, a contratante poderá 

solicitar à contratada a realização de coleta em feriados, dias de pontos facultativos e 

domingos, em locais pré-determinados pela contratante. 

10.35 Todas as comunicações entre Contratada e Contratante deverão se dar por meio formal e 

escrito, preferencialmente em e-mail destinado para tal finalidade, conforme descrito no 

item 9.7;  

10.36 Manter sua documentação devidamente atualizada, para efeito de pagamento; 

10.37 Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto dos 

especificados neste Termo de Referência, sem que disso decorra qualquer ônus para o 

SAAE – Viçosa-MG, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão 

ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade; 

10.38 Submeter seus empregados aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa, durante o tempo de permanência nas 

suas dependências; 

10.39 Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de 

terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do SAAE ou de terceiros de que tomar conhecimento em 

razão da execução do objeto contratual; 
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10.40 Não contratar ou empregar sob qualquer regime ou alegação pessoas do quadro 

permanente ou temporário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa; 

10.41 Relatar por escrito à Administração toda e qualquer irregularidade observada durante a 

execução dos serviços contratados; 

10.42 Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 

trabalhistas e tributárias; 

10.43 Instruir seus colaboradores quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho e responsabilizar-se pelo cumprimento; 

10.44 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

10.45 Deverá ser emitido relatórios diários contendo assinatura do motorista da quilometragem 

percorrida pelos veículos/Caminhões Coletores, atestada pelo servidor responsável, 

indicando local, dia, ocorrências, solicitações e/ou observações, para efeito de 

pagamento. 

10.46 Os veículos locados ficaram no pátio do SAAE, mas o SAAE não se responsabilizará 

pela guarda dos veículos, sendo assim a Contratante poderá optar por instalação de 

câmera de segurança ou contratação de um vigia. 

 

11. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

11.1 Exercer a fiscalização do contratado através de servidor especialmente designado para 

acompanhamento do Contrato, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93 e alterações 

posteriores, atestando as respectivas faturas emitidas; 

11.2 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir com suas 

obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas; 

11.3 Efetuar o pagamento dos valores dentro das condições estabelecidas na TR; 

11.4 Permitir o acesso de funcionários da Contratada nas suas dependências, desde que 

devidamente identificados com uniforme e crachás; 

11.5 Comunicar oficialmente à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à prestação 

dos serviços e quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave; 

11.6 Prestar à contratada informações e esclarecimentos necessários à execução dos serviços 

objeto deste termo de referência; 

11.7 Aplicar à contratada as sanções regulamentares, quando for o caso; 

11.8 Analisar e atestar os documentos de cobrança apresentados pela contratada pelos 

serviços prestados. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão 

devolvidos à contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para 

análise, ateste e pagamento, recomeçará quando da reapresentação dos documentos 

devidamente corrigidos; 
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11.9 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas do Contrato, do presente termo, e de sua proposta; 

11.10 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

11.11 Promover, pelo servidor designado para acompanhamento do Contrato, a fiscalização 

dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos 

que exijam medidas corretivas;  

11.12 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e 

comerciais; 

11.13 Estabelecer fiscal de contrato para que possa acompanha a execução dos serviços. 

 

12. PAGAMENTO 

 

12.1 O pagamento será mensal e efetuado pela Contratante, creditado em favor da LICITANTE 

VENCEDORA, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta, em 

que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 05(cinco) dias posteriores à data de 

ACEITE da competente Nota Fiscal/Fatura, realizada pelo servidor responsável pela 

fiscalização do Contrato: 

 

12.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

 

12.3. Para efeito de cada pagamento a Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos 

Relatórios diários devidamente assinados, da SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência Social), Certificado de Regularidade relativa ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certificado de Regularidade à Seguridade Social – 

INSS, Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

LICITANTE VENCEDORA e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas (CPENDT).  

 

12.4. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 12.3 ou estando o 

objeto em desacordo com as especificações e demais exigências do Edital, fica o SAAE 

autorizado a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem processadas as 

alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação à LICITANTE 

VENCEDORA, das penalidades previstas neste instrumento e na Lei 8.666/93. 

 

12.5. O SAAE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 

devidas pela LICITANTE VENCEDORA, por força deste edital. 

 

12.6. Quando ocorrer a situação prevista no subitem 12.4, não correrá juros ou atualizações 

monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste edital. 
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12.7. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e, no caso de incorreção, 

serão devolvidos e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da Nota 

Fiscal/Fatura. 

 

12.8. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do SAAE, o pagamento será realizado 

acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, através da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) 

365 

EM= I x N x VP 

Onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = encargos moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da parcela em atraso. 

 

12.9. Para a hipótese definida no item 12.8, a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a 

emitir Fatura suplementar, identificando de forma clara que se trata de valor pertinente à 

atualização financeira originária de pagamento de Fatura em atraso por inadimplemento do 

SAAE. 

 

13. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

13.1 A fiscalização dos serviços será realizada por servidor previamente designado pelo 

SAAE que irá acompanhar a execução das cláusulas contratuais, nos termos do art. 67, 

§1°, da Lei n° 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

13.2 À fiscalização fica assegurado o direito de: 

 Solicitar à contratada a substituição imediata ou o afastamento de seu empregado 

do posto de trabalho, por ineficiências, imperícia, conduta inadequada, falta de 

respeito com as pessoas ou terceiros; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

respectivas especificações deste termo de referência. 

13.3 Todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 

imediatamente ou conforme prazo estabelecido pelo fiscal dos serviços, salvo se 

depender de modificação de cálculo ou teste, hipótese em que será fixado um prazo de 

acordo com a complexidade do caso; 

13.4 O fiscal dos serviços será o servidor designado para acompanhamento do Contrato. 

13.5 O exercício da fiscalização pelo servidor designado para acompanhar os serviços, não 

excluirá ou reduzirá em nada a responsabilidade da CONTRATADA. 
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13.6 A nota fiscal referente os serviços prestados deverão ser entregues ao servidor designado 

para acompanhamento dos serviços que deverá proceder à vistoria final, atestando o 

término. 

13.7 A fiscalização dos serviços poderá aplicar multas e penalidades, nos termos das 

cláusulas do Contrato, à contratada, dando-lhe ciência do ato, por escrito, e, observando-

se a decisão da Direção Geral acerca de eventual recurso interposto pela contratada, 

comunicando ao setor financeiro da contratante para que proceda a dedução da multa de 

qualquer crédito da contratada. 
 

14. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
 

14.1 As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhadas de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 

custos e formação de preços e documentos hábeis que comprovem a alteração dos custos 

pela execução do contrato; 

14.2 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal ou 

sentença normativa posterior à licitação; 

14.3 Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação 

entre as partes, considerando-se: 
 

 Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 

 As particularidades do contrato em vigência; 

 A nova planilha com a variação dos custos apresentada, que deverá vir balizada 

de notas fiscais que comprovem amplamente a variação; 

 Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 

públicas ou outros equivalentes; e 

 A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 
 

14.4 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 dias 

úteis, contados a data da entrega dos documentos e comprovantes de variação dos custos; 

14.5 Sempre haverá possibilidade de negociação para estabelecimento de preço revisado a 

menor do solicitado; 

14.6 O prazo referido acima ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou 

apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação 

dos custos; 

14.7 O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de 

custos alegada pela contratada; 

14.8 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 

 A partir da homologação, autorização ou; 

 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras. 
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14.9 A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis 

com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação 

mais vantajosa. 
 

15. DA GARANTIA  
 

   15.1. GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
 

15.1.1 A LICITANTE VENCEDORA, para fins de garantia de suas obrigações 

contratuais, no que tange aos serviços constantes do Edital, se obriga a apresentar, até a 

data definida para assinatura da Ordem de Execução do Serviço, garantia de execução no 

valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato. Esta garantia 

deverá vigorar até a aceitação definitiva do serviço, observadas as disposições do art. 56, 

da Lei Federal n.º 8.666/93. Quando o Contrato for alterado, ou quando tiver seus preços 

reajustados, a garantia deverá ser reforçada em idênticas proporções. 
 

15.1.2 – Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por cláusula de 

impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente. 
 

15.1.3 – O Seguro-Garantia, quando escolhido, será realizado mediante entrega da 

competente apólice, emitida por entidade legalmente autorizada, com funcionamento no 

Brasil, em favor exclusivamente do Município de Juiz de Fora, garantindo a total 

execução do Contrato. 
 

15.1.4 – Em caso de opção pela Fiança Bancária, esta deverá ter as assinaturas dos 

emitentes com firma reconhecida, além de vir acompanhada de cópia autenticada do 

Estatuto Social do banco emitente, onde fique consignado que este, estatutariamente, é 

autorizado a expedir Fiança Bancária, bem como, cópia autenticada da Ata que elegeu a 

última diretoria. 

15.1.5   Se a opção recair por Fiança Bancária, deverá constar do documento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes do Código 

Civil. 
 

15.1.6 – A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída em conformidade 

com a Lei 8.666/93, em seu art. 56, §4º. 
 

15.1.7 – Em caso de inadimplência, perderá o adjudicatário o direito à restituição de sua 

garantia, sendo esta recolhida aos cofres do SAAE ou se for necessário: 

a) utilizada para quitação de débitos trabalhistas; 

b) utilizada pelo Município para reembolso de possíveis danos causados pela contratada às 
instalações físicas, a terceiros, etc., em sendo comprovada a prática de ato com dolo ou 
culpa 
 

15.1.8 -  A Contratada perderá a “caução de garantia do contrato” em favor do SAAE de 

Viçosa, se por culpa da mesma for promovida rescisão contratual 
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16. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

16.1 DA MANUTENÇÃO: o veículo locado deverá receber a adequada e devida manutenção 

preventiva e/ou corretiva pela Contratada. 

16.2 A Contratada deverá prestar assistência para atendimento e socorro do veículo 

disponível na referida prestação de serviço. 

16.3 Em caso de manutenção preventiva ou corretiva, avarias ou acidentes, a Contratada 

deverá providenciar, no prazo máximo de 12 (Doze horas) horas a manutenção dos 

veículos, ou a substituição do veículo locado em 24 (vinte e quatro) horas. 

16.4 A Contratada deverá arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes, e 

demais suprimentos, necessários ao fiel cumprimento do objeto sob o contrato. 

16.5 DA MANUTENÇÃO CORRETIVA FEITA PELA CONTRATADA: a manutenção 

corretiva deverá ocorrer sempre que necessário a substituição de um componente dos 

veículos por desgaste ou por quebra do mesmo. 

16.6 DO SEGURO OU COBERTURA TOTAL: A Contratada deverá manter seguro veicular 

com cobertura total contra acidentes, inclusive terceiros, danos à patrimônio, incêndio, 

roubo, caso fortuito e força maior, incluindo-se o pagamento da franquia. 

16.6.1 No caso de opção pela cobertura total, a contratada deverá apresentar termo de 

responsabilidade, lavrado em cartório, se colocando como responsável por 

quaisquer danos, sejam materiais, morais, estéticos, ou indenizações 

decorrentes de acidentes envolvendo os veículos da contratada, e também pelo 

patrimônio, veículos e integridade física de terceiros. 

16.7 Em caso de acidentes, incêndio, danos ao veículo por mal uso, ou outros casos em que 

estejam envolvidos os motoristas da Autarquia contratante, a responsabilidade inicial 

pelo conserto e/ou substituição de peças do veículo ou de reparação a terceiros será 

inicialmente da contratada, que deverá proceder da seguinte forma para cobrança de tais 

prejuízos da contratante ou do responsável: 

16.7.1 A contratada deverá relatar o fato, registrando boletim de ocorrência junto 

a Polícia Militar, bem como formular laudo técnico formal, evidenciando tanto o 

prejuízo, como as responsabilidades que entender pertinentes, encaminhando tal 

documento ao SAAE, juntamente com pedido de abertura de sindicância para 

apuração dos fatos, a ser encaminhado ao fiscal do contrato; 

 

16.7.2 A contratante, representada pelo fiscal do contrato, encaminhará a 

documentação para a comissão de sindicância, para apuração dos fatos, e eventual 

responsabilização e cobrança do responsável pelo prejuízo para quitação do valor 

gasto pela contratada. 

 

16.8 A Contratada deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelo(s) veículo(s) 

envolvido(s) na prestação dos serviços, desobrigando o Contratante de qualquer ônus, 

encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou 

funcionamento insatisfatório dos aludidos bens. 
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16.9 Qualquer substituição DEFINITIVA do caminhão pela empresa vencedora do certame 

deverá obedecer aos mesmos critérios da contratação, esta deverá comunicar 

imediatamente por ofício, ao gestor do contrato que analisará o pedido, sendo necessária 

aprovação expressa (documentada) pela troca. 

 

16.10 DA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS: Todos os veículos, objeto deste contrato deverão 

ser plotados (portas e prensa do veículo), conforme layout a ser apresentado pela 

contratada na ocasião da assinatura do contrato, anteriormente ao início da prestação de 

serviços, devendo a adesivação ser renovada sempre que requerido, estabelecendo-se o 

prazo mínimo de um ano, a contar da assinatura do contrato, para tanto. 

 

16.10.1 Exceção a essa regra, poderá ocorrer em prazo menor, no caso de acidente 

de estrague a plotagem. 

 

16.11 SUPERVISÃO: a Contratada deverá indicar 01 (um) preposto, que será o responsável 

por todas as ações administrativas e operacionais do objeto contratado, tais como, 

controle de manutenção, socorro mecânico, substituição e etc, sendo a pessoa a ser 

contatada via telefone ou e-mail para solução dos problemas que por ventura venham a 

ocorrer. 

 

16.11.1  Deverá ser fornecido, no ato da assinatura do contrato, e-mail e telefone, 

que servirão de destino para tomada de informações e notificações por parte da 

contratante, valendo destacar que o prazo para tomada de providência por parte 

da empresa contratada, iniciará a partir do momento do encaminhamento do e-

mail pela Autarquia.  

 

16.12 DA(S) MULTA(S): será de responsabilidade da Contratante o pagamento de multas 

decorrentes de infrações de trânsito cometidas nos veículos locados sem condutor. 

 

16.12.1 Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de multas de 

infrações de trânsito nos veículos locados com condutor e nas decorrentes 

de irregularidades no veículo locado (exemplos: pneu em estado ruim, para-

brisa trincado, lâmpadas queimadas etc.) 

 

16.13 O presente termo de referência integra todo o edital e contrato, sendo 

responsabilidade do licitante o seu total conhecimento, bem como a retirada de 

todas as suas dúvidas anteriormente a realização do certame, valendo deixar claro 

que a participação do licitante na licitação sem apresentação de qualquer questão 

de ordem, remete a sua aceitação de todas as cláusulas aqui descritas. 
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ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 
 

PROCESSO Nº 029/2019 DE 27/05/2019 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  INSC. EST.: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: 

BANCO: AG BANCÁRIA: CONTA: 
 

LOTE 01 –SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, SEM CONDUTOR E SEM 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 
Unidade 

Quant. 

(unid.) 

Preço Unit. 

Mensal 

Preço Total 

Mensal 

     1 

Prestação de Serviços de 

Locação Veículos Pick-up, 

motorização mínima 1.6, 

capacidade de 712 Kg, cor 

branco, direção hidráulica ou 

elétrica, combustível gas/alc, 

no máximo 3 (três) anos de 

uso. Com manutenção 

preventiva e corretiva, 

reposição de peças, proteção 

ou seguro contra colisão, 

incêndio, furto e roubo, seguro 

contra terceiros, assistência 24 

hs, rastreador veicular e 

demais equipamentos exigidos 

pelo CONTRAM. Sem 

condutor e sem fornecimento 

de combustível. Franquia 

mínima mensal de 2.500 Km 

por veículo. 

 

Obs.: Serão 04 veículos, cada 

um prestando 12 meses de 

serviço 

Mensal 04 

 

R$ 

 

R$ 

Valor total Mensal: R$ (.............)  

Valor total para 12 Meses: (valor total mensal  x  12 meses) R$............ (.............................) 
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LOTE 02 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS, 

COM MANUTENÇÃO, RASTREADOR. COM CONDUTOR E COM FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVE. SEM CONDUTORES E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO   Unidade 
Quant. 

(unid.) 

Preço Unit. 

Mensal 

Preço Total 

Mensal 

     1 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhões Equipado com 

Compactador de Lixo, Toco, 06 

cilindros, ano de fabricação a partir 

de 2016, não podendo ultrapassar 6 

(seis)anos de uso, capacidade mínima 

de 15 metros cúbicos. Com manutenção 

preventiva e corretiva, reposição de 

peças, assistência 24 hs, e rastreador 

veicular. Proteção ou seguro total. Com 

condutor e com fornecimento de 

combustível. Franquia mínima mensal 

de 160 horas por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais e compactadores em toda sua 

extensão (layout será definido pelo 

contratante). 

 

Obs.: Serão 04 veículos, cada um 

prestando 12 meses de serviço. 

Meses 04 R$ 

 

R$ 

 

     2 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão Equipado com 

Compactador de Lixo, Toco, 06 

cilindros, ano de fabricação a partir 

de 2018, capacidade mínima de 15 

metros cúbicos. Com manutenção 

preventiva e corretiva, reposição de 

peças, assistência 24 hs, e rastreador 

veicular. Proteção ou seguro total. Com 

condutor e com fornecimento de 

combustível. Franquia mínima mensal 

de 280 horas. por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais e compactadores em toda sua 

extensão (layout será definido pelo 

contratante). 

Obs.: Será 01 veículo prestando 12 

meses de serviços. 

Meses 01 

 

R$ 

 

 

R$ 

 

      3 
Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão Equipado com 
Meses 02 

 

R$ 
R$ 
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Compactador de Lixo, Toco, 06 

cilindros, ano de fabricação a partir 

de 2013, ,, capacidade mínima de 15 

metros cúbicos. Com manutenção 

preventiva e corretiva, reposição de 

peças, assistência 24 hs, e rastreador 

veicular. Proteção ou seguro total. Sem 

condutor e sem fornecimento de 

combustível. Franquia mínima mensal 

de 160 horas por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais e compactadores em toda sua 

extensão (layout será definido pelo 

contratante). 

 

Obs.: Serão 02 veículos, cada um 

prestando 12 meses de serviço. 

 

      4 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão 3/4, carroceria aberta de 

madeira, ano de fabricação a partir 

de 2013, capacidade mínima de 4 

toneladas. Com manutenção preventiva 

e corretiva, reposição de peças, 

assistência 24 hs, e rastreador veicular. 

Proteção ou seguro total. Com condutor 

e com fornecimento de combustível. 

Franquia mínima mensal de 160 horas 

por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais (layout será definido pelo 

contratante). 

Obs.: Serão 01 veículos, prestando 12 

meses de serviço. 

Meses 01 R$ 

 

R$ 

 

Valor total Mensal: R$ (.............)  

Valor total para 12 Meses: (valor total mensal  x  12 meses) R$............ (.............................) 

 

Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 

Data:_______________________________ 

 

 Assinatura:____________________________ 
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ANEXO III- 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

A empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, participante 

junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa no processo de licitação modalidade 

Pregão Presencial nº 022/2019, representada neste ato pelo (sócio, procurador, representante 

legal...etc), Sr.(a) ______________, inscrito no CPF sob o nº ______________, declara, sob as 

penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais, previstos na Lei Complementar n° 123/06, 

para qualificação como (microempresa ou empresa de pequeno porte), estando apta a usufruir 

do tratamento diferenciado, e, que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4º 

do artigo 3º do mesmo dispositivo. 

 

 

 

 

 

Local e data 

Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal. 

Carimbo de Identificação 
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ANEXO IV – 

 DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

Ao 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA – MG 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

Processo nº 029/2019 de 27/05/2019 

 

 

 

 

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 do edital do Pregão nº 022/2019. 

 

 

 

___________________________, _____/_____/________ 

 

 

 

 

 

 

Representante legal 
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- ANEXO V -  

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
 

Ao 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA – MG 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

Processo nº 029/2019 de 27/05/2019 

 

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 - 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

NOME DA EMPRESA ............. CNPJ .............. OU CIC .......... SEDIADA 

................................ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar do Edital n°         foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante                                                                  e o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital, não foi 

informada, discutida, ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital 

por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato no Edital          quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Edital, não será de todo ou 

em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Edital antes da adjudicação do objeto do referido Edital. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital não foi 

em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do SAAE - Viçosa antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

_______________,em ____ de __________ de _______. 

 

______________________________________________ 

Representante legal do licitante/consórcio no âmbito da licitação com 

Identificação completa  
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ANEXO VII - 

DECLARAÇÃO DE QUE TEVE ACESSO AO EDITAL E SEUS ANEXOS, E QUE 

ACEITA AS CONDIÇÕES NELE PREVISTAS 

 

Declaramos para devidos fins que tivemos acesso ao edital e aceitamos todas as condições nele 

estabelecidas referente ao Pregão Presencial nº 022/2019, e que nos preços propostos estão 

incluídos todas as despesas com administração, mão-de-obra, materiais, leis sociais, transportes, 

equipamentos auxiliares, combustível, manutenção de equipamentos, seguros, todos os tributos 

e demais encargos previdenciários, trabalhistas, securitários, comerciais, fiscais, parafiscais, e 

todo e qualquer ônus e encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto deste 

processo licitatório. 

Declaramos ainda que assumimos toda responsabilidade por qualquer inobservância de normas 

legais relativas à proteção ambiental, correspondente a execução do objeto deste processo 

licitatório. 

 

Localidade, ____/____/2019. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal ou procurador com poderes para tal finalidade. 
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ANEXO VIII – 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO 

 
AO PREGOEIRO DO SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VIÇOSA - MG 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 022/2019 

 

PROCESSO Nº: 029/2019 

 

Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, 

instaurado pelo SAAE - Viçosa, que: 

 

1 - Não estamos cumprindo em qualquer esfera da administração pública, sanções previstas nos incisos 

III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 

 

2 - Não somos empresa concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação, bem como não estamos reunidas em consórcio ou coligação, ou que cujos 

sócios ou diretores pertençam simultaneamente a mais de uma empresa licitante, e ainda, que não existe 

vinculo diretamente entre os sócios. 

 

3 - Não somos Empresa de sociedade e empresários que não esteja adaptada às disposições do Código 

Civil de 2002, a teor do artigo 2031. 

 

4 - Não somos autores do projeto, básico ou executivo, do objeto da presente licitação, pessoa física ou 

jurídica; 

 

5 - Não somos empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Termo de 

Referência ou executivo do objeto da presente licitação, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 

controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

 

6 - Não sou servidor efetivo, comissionado, empregado público, Diretor, Presidente, do SAAE – Viçosa-

MG e ainda, os seus sócios ou titulares não se enquadram nas hipóteses previstas na Sumula Vinculante 

nº 13 do Supremo Tribunal Federal. 

 

7 - Para fins de participação no Pregão Presencial em pauta, sob as penas da Lei, que INEXISTE 

QUALQUER FATO IMPEDITIVO para sua participação no Pregão Presencial acima citado, estando 

apta e HABILITADA a realizar contratação com o Poder Público de qualquer esfera e se compromete a 

comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser a expressão da verdade, assino o presente para que produzam todos os efeitos legais. 

 

 

Pedra do Anta, ______ de ________________ de 2019 

 

 
__________________________________________________________ 

(Assinatura do proponente ou representante legal) 
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ANEXO IX -  

 

MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

(Opcional) 

 

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura FORNECEDORA, 

indicado(s) para eventuais contatos:  

 

 

NOME:  

 

NACIONALIDADE: 

 

ESTADO CIVIL: 

 

PROFISSÃO: 

 

RG: 

 

CPF: 

 

DOMICÍLIO: 

 

CIDADE: 

 

UF: 

 

CEP: 

 

TELEFONE DE CONTATO: 

 

ENDEREÇO PARA ENVIO DO EMPENHO: 

 

E-MAIL: 
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ANEXO X – ATESTADO DE VISITA 

 

Pregão Presencial Nº 022/2019 

Processo nº 029/2019 de 27/05/2019 

 

Atestamos para os devidos fins, que o Sr.............................................CPF........................., 

representante da empresa.......................................................... CNPJ.................................., 

compareceu ao SAAE de Viçosa (MG), tendo visitado os locais da prestação dos serviços, 

objeto da presente licitação, quando tomou conhecimento de todas as peculiaridades e condições 

locais, bem como as condições de acesso, instalações disponibilidade de mão de obra, e tudo 

mais necessário à execução do serviço licitado. 

 

Data_____/____________de_________. 

 

Assinatura 
 

 

 

 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

Pregão Presencial Nº 022/2019 

Processo nº 029/2019 de 27/05/2019 

 

A empresa ___________________________________ (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ 

nº. ___________________________ (N°. DO CNPJ), por intermédio de seu representante legal 

o (a) Sr. (a)  ________________________________ (NOME COMPLETO DO SIGNATÁRIO 

COM PODERES PARA TAL), portador (a) da Carteira de Identidade nº. _________________ 

(NUMERO COM ORGÃO EXPEDIDOR), e do CPF nº. ___________________________ 

(NUMERO), DECLARA, sob as penas da lei, que não realizou visita técnica e que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que 

assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros sobre avenças técnicas ou financeiras perante o serviço 

autônomo de água e esgoto. 

 

 

______________,____ de __________________ de ______. (LOCAL E DATA) 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO XII -  MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
 

CONTRATADA:    
 

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos leves tipo pick-up, sem motorista 

locação de veículos pesados com compactador, com e sem motorista e locação de caminhão ¾ 

com motorista, para atender as necessidades da Diretoria de Limpeza Pública do SAAE. 

 

LICITAÇÃO: Processo nº 029/2019 – Pregão 022/2019 – NE nº ....../2019 

 

VALOR: R$ ............................ (..................................................)   

 

 Entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de Viçosa - MG, Autarquia 

Municipal criada por Lei Municipal n.º 541/69, com sede na Rua do Pintinho, s/n Bairro Bela 

Vista, Viçosa - MG, CNPJ: 25.947.276/0001-02 adiante designado CONTRATANTE, 

representado neste ato por seu diretor Luciano Piovesan Leme, doravante simplesmente 

denominado SAAE e de outro lado ................................., CNPJ: .........................................., sito 

à ......................................., resolvem celebrar o presente contrato, em decorrência do Pregão nº 

022/2019,  nos termos dos Decretos Municipais 3.893/2004, 3906/2005 e 5237/2018, bem como 

pela Lei nº 10520/02, retificada em 18 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei  n.º 

8.666/93, de 21 de  junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a Contratação de 

empresa para locação de veículos leves tipo pick-up, sem motorista, locação de veículos 

pesados com compactador, com e sem motorista e locação de caminhão ¾ com motorista, para 

atender as necessidades da Diretoria de Limpeza Pública do SAAE, conforme descrito nas 

planilhas abaixo: 
 

LOTE 01 –SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, SEM CONDUTOR E SEM 

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO   Unidade 
Quant. 

(unid.) 

Preço Unit. 

Mensal  

Preço Total 

Mensal 

1 

Prestação de Serviços de Locação de 

Veículos Pick-up, motorização mínima 

1.6 , capacidade  de 712 Kg, cor branco, 

direção hidráulica ou elétrica, combustível 

gas/alc, no máximo 3 (três) anos de uso. 

Com manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças, proteção ou seguro 

contra colisão, incêndio, furto e roubo, 

seguro contra terceiros, assistência 24 hs, 

rastreador veicular e demais equipamentos 

exigidos pelo CONTRAM. Sem condutor 

e sem fornecimento de combustível. 

Franquia mínima mensal de 2.500 Km por 

veículo. 

 

Mensal 04 

 

R$  

 

R$  
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O veículo deverá conter giroflex e 

plotagem nas portas laterais (layout será 

definido pelo contratante). 

 

Obs.: Serão 04 veículos, cada um 

prestando 12 meses de serviço. 

Valor total Mensal: R$........ (.............)  

Valor total para 12 Meses: (valor total mensal  x  12 meses) R$............ (.............................) 
 

 

LOTE 02 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS, COM 

MANUTENÇÃO, RASTREADOR. COM CONDUTOR E COM FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVE. SEM CONDUTORES E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO   Unidade 
Quant. 

(unid.) 

Preço Unit. 

Mensal  

Preço Total 

Mensal 

1 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhões Equipado com 

Compactador de Lixo, Toco, 06 

cilindros, ano de fabricação a partir de 

2016, não podendo ultrapassar 6 

(seis)anos de uso, capacidade mínima de 

15 metros cúbicos. Com manutenção 

preventiva e corretiva, reposição de 

peças, assistência 24 hs, e rastreador 

veicular. Proteção ou seguro total. Com 

condutor e com fornecimento de 

combustível. Franquia mínima mensal de 

160 horas por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais e compactadores em toda sua 

extensão (layout será definido pelo 

contratante). 

 

Obs.: Serão 04 veículos, cada um 

prestando 12 meses de serviço. 

Meses 04 R$  

 

R$  

 

2 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão Equipado com 

Compactador de Lixo, Toco, 06 

cilindros, ano de fabricação a partir de 

2018, capacidade mínima de 15 metros 

cúbicos. Com manutenção preventiva e 

corretiva, reposição de peças, assistência 

24 hs, e rastreador veicular. Proteção ou 

seguro total. Com condutor e com 

fornecimento de combustível. Franquia 

mínima mensal de 280 horas. por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais e compactadores em toda sua 

extensão (layout será definido pelo 

Meses 01 

 

R$  

 

 

R$ 
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contratante). 

Obs.: Será 01 veículo prestando 12 

meses de serviços. 

3 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão Equipado com 

Compactador de Lixo, Toco, 06 

cilindros, ano de fabricação a partir de 

2013, ,, capacidade mínima de 15 metros 

cúbicos. Com manutenção preventiva e 

corretiva, reposição de peças, assistência 

24 hs, e rastreador veicular. Proteção ou 

seguro total. Sem condutor e sem 

fornecimento de combustível. Franquia 

mínima mensal de 160 horas por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais e compactadores em toda sua 

extensão (layout será definido pelo 

contratante). 

 

Obs.: Serão 02 veículos, cada um 

prestando 12 meses de serviço. 

Meses 02 

 

R$  

 

R$  

4 

Prestação de Serviços de Locação de 

Caminhão 3/4, carroceria aberta de 

madeira, ano de fabricação a partir de 

2013, capacidade mínima de 4 toneladas. 

Com manutenção preventiva e corretiva, 

reposição de peças, assistência 24 hs, e 

rastreador veicular. Proteção ou seguro 

total. Com condutor e com fornecimento 

de combustível. Franquia mínima mensal 

de 160 horas por veículo. 

O veículo deverá conter giroflex 

(dianteira e traseira), refletor de ré e 

sirene, além de plotagem nas portas 

laterais (layout será definido pelo 

contratante). 

Obs.: Serão 01 veículos, prestando 12 

meses de serviço. 

Meses 01 R$  

 

R$ 

 

Valor total Mensal: R$ ....... (.............)  

Valor total para 12 Meses: (valor total mensal  x  12 meses) R$............ (.............................) 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor 

unitário dos serviços de locação será conforme o descrito na planilha acima, perfazendo o 

presente contrato no valor total de R$ .......................... (..............................). 
 

2.1 O pagamento será mensal e efetuado pela Contratante, creditado em favor da 

LICITANTE VENCEDORA, através de ordem bancária contra a entidade bancária 

indicada na proposta, em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 

05(cinco) dias posteriores à data de ACEITE da competente Nota Fiscal/Fatura, 

realizada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato. 
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2.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

2.3. Para efeito de cada pagamento a Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos 
Relatórios diários devidamente assinados, da SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento 
do FGTS e Informações à Previdência Social), Certificado de Regularidade relativa ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certificado de Regularidade à 
Seguridade Social – INSS, Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede da LICITANTE VENCEDORA e da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CPENDT). 

2.4. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 2.4 ou estando o objeto 
em desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica o SAAE 
autorizado a efetuar o pagamento, em sua integralidade, somente quando forem 
processadas as alterações e retificações determinadas, sem prejuízo da aplicação à 
contratada, das penalidades previstas neste instrumento e na Lei 8.666/93. 

2.5. O SAAE poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 
devidas pela contratada, por força deste contrato. 

2.6. Quando ocorrer a situação prevista no subitem 2.5, não correrá juros ou atualizações 
monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste 
contrato. 

2.7. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e, no caso de incorreção, 
serão devolvidos e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da 
Nota Fiscal/Fatura. 

2.8. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do SAAE, o pagamento será realizado 
acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 
até a data do efetivo pagamento e os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, através da seguinte fórmula: 

 

I = (TX/100)  

365 

EM= I x N x VP 

Onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = encargos moratórios; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo Pagamento 

VP = valor da parcela em atraso. 

2.9. Para a hipótese definida no item 2.9, a contratada fica obrigada a emitir Fatura 
suplementar, identificando de forma clara que se trata de valor pertinente à atualização 
financeira originária de pagamento de Fatura em atraso por inadimplemento do SAAE. 

 

2.10. RECURSO ORÇAMENTÁRIO E PREVISÃO FINANCEIRA 
 

2.11.1 Os recursos financeiros destinados ao pagamento da importância mencionada na 
cláusula anterior acham-se previstos na dotação orçamentária sob a rubrica: 
17.512.0448.8504 – 33.90.39 - exercício de 2019. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - INEXECUÇÃO, RESCISÃO, VIGÊNCIA REAJUSTE, 

REVISÃO DO CONTRATO E GARANTIA 

 

3.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, 

pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

3.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela 

autoridade gestora da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

3.3. Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta 

apresentada pelo adjudicatário. 

 

3.4. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 1ª (primeira) Ordem de 

Execução do Serviço, podendo ter a sua duração prorrogada, após verificação da real 

necessidade e com vantagens para a Administração Pública na continuidade do mesmo e caso 

não ocorram no primeiro período de contrato, penalidades ou registros que demonstrem a 

incapacidade de atendimento, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 e posteriores 

alterações. 
 

3.5. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis durante os 12(doze) primeiros meses 

contratuais. Prorrogado o Contrato conforme disposto no artigo 57, inciso II da Lei nº 

8.666/93, através de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser 

reajustado para mais ou para menos, de acordo com o Índice de Preços do Consumidor 

Amplo – IPCA/IBGE, acumulado no período. O preço reajustado será praticado apenas para 

as medições dos serviços realizados e aceitos após o 12º (décimo segundo) mês contratual. 

 

3.6. Será admitida a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do preço ajustado, com 

observância do disposto no art.65, II, “d” da Lei 8.666/93, ocasião em que a contratada deverá 

apresentar requerimento acompanhado de documentos comprobatórios da ocorrência de álea 

econômica extraordinária. 

3.7. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

3.7.1. A contratada, para fins de garantia de suas obrigações contratuais, no que tange aos 

serviços objeto do contrato, se obriga a apresentar, até a data definida para assinatura da 

Ordem de Execução do Serviço, garantia de execução no valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor global do Contrato. Esta garantia deverá vigorar até a aceitação definitiva 

do serviço, observadas as disposições do art. 56, da Lei Federal n.º 8.666/93. Quando o 

Contrato for alterado, ou quando tiver seus preços reajustados, a garantia deverá ser reforçada 

em idênticas proporções. 

 

3.7.2. Os títulos oferecidos em caução não poderão estar onerados por cláusula de 

impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente. 
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3.7.3. O Seguro-Garantia, quando escolhido, será realizado mediante entrega da competente 

apólice, emitida por entidade legalmente autorizada, com funcionamento no Brasil, em favor 

exclusivamente do SAAE de Viçosa, garantindo a total execução do Contrato. 
 

3.7.4. Em caso de opção pela Fiança Bancária, esta deverá ter as assinaturas dos emitentes 

com firma reconhecida, além de vir acompanhada de cópia autenticada do Estatuto Social do 

banco emitente, onde fique consignado que este, estatutariamente, é autorizado a expedir 

Fiança Bancária, bem como, cópia autenticada da Ata que elegeu a última diretoria. 
 

3.7.4.1. Se a opção recair por Fiança Bancária, deverá constar do documento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes do Código Civil. 
 

3.7.5. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída em conformidade com a 

Lei 8.666/93, em seu art. 56, §4º. 
 

3.7.6. Em caso de inadimplência, perderá o adjudicatário o direito à restituição de sua 

garantia, sendo esta recolhida aos cofres do SAAE ou se for necessário: 

a) utilizada para quitação de débitos trabalhistas; 

b) utilizada pelo SAAE para reembolso de possíveis danos causados pela contratada às 

instalações físicas, a terceiros, etc., em sendo comprovada a prática de ato com dolo 

ou culpa. 

3.7.7. A Contratada perderá a “caução de garantia do contrato” em favor do SAAE de Viçosa, 

se por culpa da mesma for promovida rescisão contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

4.1. DO SAAE: 

4.1.1 – Atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva execução do objeto deste instrumento; 

4.1.2 – Designar servidor(es) autorizado(s) a emitir a ordem de início de serviço, fiscalizar o 

contrato e apresentar medição mensal, atestando as Faturas apresentadas pela contratada; 

4.1.3 – Prestar à contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do Contrato; 

4.1.4 – Remeter advertências à contratada, por escrito, quando o contrato não estiver sendo 

cumprido de forma satisfatória; 
4.1.5 – Aplicar à contratada as penalidades, quando for o caso; 
4.1.6 – Notificar, por escrito, à contratada da aplicação de qualquer sanção; 

4.1.7 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente; 

4.1.8 – Responsabilizar-se pela franquia, inclusive contra terceiros, em caso de 

acidente(s), bem como pelas multas que eventualmente sejam aplicadas, desde que, em 

ambos os casos, os veículos/caminhões estiverem com motoristas do SAAE e, 

comprovadamente, seu condutor tenha responsabilidade pelo fato ocorrido; 
4.1.9 – Fornecer combustível (óleo diesel S10) ao veículos contratados sem condutor o 

combustível; 

4.1.10 – Conduzir os veículos/caminhões durante a efetiva prestação dos serviços, através de 

motoristas do SAAE, devidamente habilitados e qualificados; 
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4.1.11 – Proceder “Vistoria Técnica” nos veículos/caminhões montados com equipamentos, 

(antes do início da efetiva prestação dos serviços), lavrando ata e relatório, respectivamente, 

com o registro da situação encontrada; 

4.1.12 – Recusar a apresentação de qualquer veículo/caminhão, que não estiver em perfeitas 

condições quando da “Vistoria Técnica”; 

4.1.13 – Exigir a substituição de qualquer veículo/caminhão em operação que não estiver em 

perfeitas condições; 

4.1.14 – Solicitar por escrito as correções, reparos ou substituições que se fizerem necessárias 

para o bom andamento dos serviços; 

4.1.15 – Intervir na execução do contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar seu fiel 

cumprimento e na regularidade dos serviços prestados e das normas pertinentes. 
 

4.2 – DA CONTRATADA: 

 

4.2.1 – Além das responsabilidades resultantes e previstas pela Lei 8.666/93, constituem 

obrigações e responsabilidades da empresa Contratada: 

4.3 Não transferir a terceiros, em parte ou o total das obrigações decorrentes do contrato de 

prestação dos serviços, mormente no que se refere ao objeto principal desta licitação; 

4.4 Efetuar o ressarcimento de quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

funcionários em serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público, no prazo 

máximo de 07 (sete) dias, contados da notificação ou comunicação efetuada pela 

Fiscalização; 

4.5 Executar o serviço de forma silenciosa, ordeira e com urbanidade para com a população; 

4.6 Sanar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação ou 

comunicação, quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela Fiscalização, que 

não demandem a troca do veículo, e possam ser solucionadas nesse prazo; 

4.7 Substituir, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer veículo que apresentar 

defeito que o impossibilite do cumprimento de suas atividades; 

4.8 Indicar representante que possua autonomia de decisão e poder de mando para que possa 

ser cobrado em caso de cometimento de qualquer irregularidade por parte da contatada, 

disponibilizando, inclusive, telefone e e-mail para contato direto. 

4.9 Fornecer ao SAAE cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos 

utilizados nos serviços prestados, bem como manter o SAAE atualizado quanto à frota 

utilizada na execução dos serviços, informando placas, prefixos, capacidades, serviço 

executado, setores de coleta, etc.; 

4.10 Manter veículos e equipamentos em quantidade e condições adequadas ao desempenho 

das atividades pertinentes aos serviços contratados; 

4.11 Em hipótese alguma, os veículos/caminhões poderão sair ou transitar vazando chorume 

quando da realização da prensa. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da contratada 

providencia a limpeza imediata do local em que ocorrer eventuais vazamento. 

4.12 Manter todos os veículos e equipamentos em caráter de exclusividade na prestação de 

serviços para o SAAE, durante toda a vigência do contrato; 



   
 

77  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

4.13 Manter, durante o desenvolvimento das atividades previstas em contrato, serviços de 

manutenção e socorro para veículos e equipamentos, bem como serviços de manutenção 

preventiva; 

4.14 Apresentar diariamente, no horário de início das atividades, todos os veículos e 

equipamentos, com as respectivas equipes, em condições de iniciar a execução dos 

serviços. Para isto, todos os procedimentos relativos à manutenção preventiva, 

abastecimento, limpeza e outras verificações nos veículos e equipamentos devem ser 

previamente realizados; 

4.15 Descarregar o chorume contido nos tanques de armazenamento dos equipamentos no 

local próprio a ser indicado pelo SAAE, ou onde for efetuada a descarga de resíduos; 

4.16 Retirar da via pública, no prazo máximo de 3 (três) horas contadas da solicitação pelo 

SAAE, qualquer veículo ou equipamento que, por falha mecânica, estiver 

impossibilitado de transitar; 

4.17 Manter os veículos e equipamentos limpos, devendo, pelo menos por duas vezes na 

semana, realizar a limpeza externa, da prensa, reservatório de chorume e carroceria das 

caminhonetes, com água e detergente, e ainda realizar a aplicação de silicone nas 

laterais dos pneus; 

4.17.1 Pelo menos uma vez por mês deverá ser realizada limpeza geral em todos 

os veículos, incluindo a parte externa, interna, prensa, reservatório de chorume 

carroceria, e assoalho dos veículos e silicone nas laterais dos pneus. 

4.18 Transitar com os veículos, quando em serviço, de forma a causar o mínimo 

impedimento ao trânsito dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da 

ultrapassagem; 

4.19 Manter funcionários em quantidade adequada, e devidamente capacitados para o 

desempenho das atividades pertinentes aos serviços contratados; 

4.20 Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de 

qualquer espécie, da população beneficiada pelo serviço; 

4.21 Não permitir que seus funcionários promovam a triagem e comercialização de resíduos 

transportados ou dispostos para a coleta; 

4.22 Apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários e comerciais; 

4.23 Cumprir com o disposto no inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal (proibição 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze 

anos); 

4.24 Providenciar a imediata remediação ambiental de danos resultantes da má operação dos 

equipamentos ou de acidentes, em qualquer parte do território Municipal, em 

conformidade com as determinações da Fiscalização do SAAE ou dos órgãos de 

controle ambiental; 
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4.25 Nos setores onde a frequência de coleta for alternada, não poderá haver interrupção por 

mais de 72 (setenta e duas) horas entre duas coletas consecutivas e, para isso, a 

CONTRATADA ficará obrigada a efetuar a coleta mesmo em feriados civis e religiosos, 

de forma que o serviço não sofra descontinuidade. 

4.26 De acordo com eventual necessidade e sem custos adicionais, a contratante poderá 

solicitar à contratada a realização de coleta em feriados, dias de pontos facultativos e 

domingos, em locais pré-determinados pela contratante. 

4.27 Todas as comunicações entre Contratada e Contratante deverão se dar por meio formal e 

escrito, preferencialmente em e-mail destinado para tal finalidade, conforme descrito no 

item 4.8;  

4.28 Manter sua documentação devidamente atualizada, para efeito de pagamento; 

4.29 Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto dos 

especificados neste Termo de Referência, sem que disso decorra qualquer ônus para o 

SAAE – Viçosa-MG, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão 

ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade; 

4.30 Submeter seus empregados aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa, durante o tempo de permanência nas 

suas dependências; 

4.31 Manter sigilo, não reproduzindo, divulgando ou utilizando em benefício próprio, ou de 

terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do SAAE ou de terceiros de que tomar conhecimento em 

razão da execução do objeto contratual; 

4.32 Não contratar ou empregar sob qualquer regime ou alegação pessoas do quadro 

permanente ou temporário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa; 

4.33 Relatar por escrito à Administração toda e qualquer irregularidade observada durante a 

execução dos serviços contratados; 

4.34 Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 

trabalhistas e tributárias; 

4.35 Instruir seus colaboradores quanto às necessidades de acatar as orientações do preposto, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho e responsabilizar-se pelo cumprimento; 

4.36 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

4.37 Deverá ser emitido relatórios diários contendo assinatura do motorista da 

quilometragem percorrida pelos veículos/Caminhões Coletores, atestada pelo servidor 

responsável, indicando local, dia, ocorrências, solicitações e/ou observações, para efeito 

de pagamento. 

4.38 Os veículos locados ficaram no pátio do SAAE, mas o SAAE não se responsabilizará 

pela guarda dos veículos, sendo assim a Contratante poderá optar por instalação de 
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câmera de segurança ou contratação de um vigia 

4.39 Efetuar a lavagem, higienização e lubrificação dos veículos/caminhões com 

equipamentos; 

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇAO 
 

5.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento, a 

fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto, serão realizados pelo SAAE. 
 

5.1.1. O SAAE atestará junto com o documento fiscal correspondente, a prestação dos 

serviços nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos 

pagamentos à contratada. 
 

5.1.2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato, somente se efetivará com a atestação 

referida no item anterior. 
 

5.1.3. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa/MG exercerá a fiscalização dos 

serviços através dos servidores __________e _________, especialmente designados para esse 

fim, em cumprimento à determinação do art. 67 da Lei 8666/93. 
 

5.2. A comunicação entre o SAAE e a contratada deverá ocorrer sempre por meio escrito, 

exceto aquelas caracterizadas como de rotina. Na hipótese de a contratada se negar a passar 

recibo das comunicações a ela feitas serão estas consideradas entregues para todos os efeitos 

legais. 

 

5.3. Constatada a regular prestação dos serviços que são objeto do presente contrato, cabe à 

Fiscalização do SAAE atestar a sua satisfatória execução. 

 

5.4. A contratada se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do SAAE acesse qualquer 

de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações 

relativas aos veículos/equipamentos, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e 

elementos referentes à execução do contrato. 
 

5.5. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva 

da contratada no que concerne ao objeto contratado, à sua execução e às suas consequências 

perante o SAAE ou perante terceiros. A ocorrência de eventuais irregularidades na execução 

contratual não implicará em corresponsabilidade do SAAE ou de seus prepostos. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 

6.1. Os casos de inexecução do objeto do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às 

penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

a) advertência; 

b) multa do valor contratado: 

b.1) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do 

objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou 
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legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor estimado do 

Contrato, por ocorrência; 

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

b.3) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a 

contratada, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua 

rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 

quando o SAAE, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa 

a ser aplicada. 

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com o Município, no prazo de até 02(dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até 

que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da 

decisão da autoridade competente, no prazo de 10(dez) dias da abertura de vistas ao 

processo. 

6.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo SAAE. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela contratada, no prazo máximo de 

03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

 

6.2.1. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

6.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do item 6.1, caberá recurso 

no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da lavratura da ata; da 

aplicação da pena definida da alínea “d” caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação do ato. 

6.4. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à autoridade gestora da despesa, 

que decidirá o recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo 

de 10(dez) dias úteis. 

 

6.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei, cujos motivos para a referida rescisão são os dispostos no 

art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

6.6. A autoridade gestora da despesa poderá rescindir o contrato, independentemente de 

qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da contratada; 

c) por subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do contratado 
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com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 

ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato, e no que for permitido, 

sem prévia e expressa autorização da Unidade Requisitante; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste Contrato; 

e) mais de 02(duas) advertências. 

6.7. A autoridade gestora da despesa poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar 

rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto 

no art. 79 da lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

6.8. A aplicação de penalidades previstas para os casos de inexecução do objeto, erro de 

execução, execução imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento contratual e demais 

condutas ilícitas será de competência da Unidade Requisitante, na pessoa da autoridade 

competente, gestora da despesa, nos termo do § 3º, do art.87, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS E DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

 

7.1 – De Caráter Geral: 

7.1.1 – Será retirado todo o tipo de resíduos existentes nos logradouros, desde que sejam 

compatíveis com as especificações técnicas dos veículos/caminhões locados. 

 

7.1.2 – Havendo aumento ou redução dos serviços poderá o SAAE determinar a adequação 

por parte da contratada do número de unidades de frota, respeitados os limites legais, 

conforme inciso IV do § 1º do art.57 e o § 1º do art.65 da Lei nº 8.666, e suas alterações. 

 
7.2 – Quanto aos veículos/caminhões com equipamentos: 

 

7.2.1 – A quantidade, tipo, capacidade e demais características dos veículos/caminhões, 

equipamentos e acessórios objeto da presente locação, estão relacionadas nos Anexos do 

Edital e Termo de Referência; 

7.2.2 – Os veículos/caminhões devem ser apresentados e mantidos à disposição do SAAE 

durante todo o período contratual em estrita observância aos padrões por ele especificados, 

com destaque para os seus aspectos operacionais, de segurança, ambientais e visuais; 

7.2.3 Todos os caminhões deverão ser dotados de alarme sonoro de marcha-à-ré do tipo 

automático quando do retorno em ré do equipamento, possuindo dispositivo para 

desligamento durante a execução dos serviços em horário noturno. 

7.2.4 – Fica proibida a permanência de veículos/caminhões vinculados ao contrato nas vias e 

logradouros quando não estiverem em uso, salvo autorização expressa e específica do SAAE. 

É absolutamente vedada à contratada a utilização de veículos/caminhões  vinculados a este 

contrato para a execução de serviços para terceiros. A demonstração de quaisquer 

veículos/caminhões objeto do contrato, somente poderá ocorrer mediante autorização prévia 

do SAAE; 
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7.2.5 – O SAAE não se responsabilizará, sob qualquer hipótese, pela integridade dos 

veículos/caminhões locados em casos de acidentes ou outros eventos de força maior; 

7.2.6 – A contratada deverá permitir o pronto acesso da fiscalização do SAAE às suas 

instalações físicas e a todas e quaisquer fontes de informação referentes ao objeto do contrato, 

sempre que solicitado, e de forma imediata; 

 

7.2.7 – A contratada deverá apresentar ao SAAE ou quando este solicitar, relatórios 

operacionais extraídos de Software de Controle de Frota que efetue o armazenamento de 

informações em banco de dados referentes a quilometragem utilizada e o consumo de 

combustível de cada veículo/caminhão; 

7.2.8 – Os veículos/caminhões deverão atender aos limites padrão de controle ambiental 

quanto à poluição do ar e sonora, em estrita observância às normas específicas aplicáveis 

(municipais, estaduais e federais), sob pena de imediata substituição dos mesmos e sem 

prejuízo das penalidades pertinentes. 

 

7.2.9 – Os veículos/caminhões licitados na sua totalidade, compreendendo chassi+cabine 

e coletor/compactor, em hipótese alguma poderão sofrer alterações/adulterações em 

qualquer de suas partes (mecânica ou estrutural), salvo com expressa autorização do 

SAAE e anuência do fabricante do veículo ou do equipamento. 

 

7.3 – Quanto à operação de coleta de resíduos nos logradouros: 
 

7.3.1 – O planejamento das operações de coleta de resíduos nos logradouros com os 

veículos/caminhões é atribuição do SAAE que, entretanto, poderá avaliar qualquer sugestão 

para maior eficiência do sistema; 

 

7.3.2 – Os veículos/caminhões deverão ser apresentados e colocados à disposição do SAAE 

na sua respectiva Sede, onde deverão ser guardados (quando estes estiverem em operação); 

7.3.3 – O SAAE se reserva o direito de promover, a qualquer momento e a seu critério, 

alterações nos serviços executados com os veículos/caminhões, devendo a contratada 

adequar-se de pronto às novas necessidades, resguardado o equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato; 

7.3.4 – A contratada deverá respeitar as posturas, normas técnicas, padrões e restrições 

pertinentes a cada caso específico, inclusive no tocante às normas de segurança de transporte 

e ao Código Brasileiro de Trânsito. 

 
7.4 - Quanto à Medição: 

 

7.4.1 – O objeto contratado dar-se-á por cota de Apresentação dos veículos/caminhões em 

dias/turnos, de acordo com as condições e quantitativos definidos pelo SAAE; 

7.4.2  A medição será apresentada mensalmente, devendo ter anuência  do Fiscal do contrato e 

da  Diretoria de Limpeza Pública do SAAE e deverá ser executada considerando o número de 

veículos/equipamentos apresentados nos dias/turnos efetivamente trabalhados; 

7.4.3 – A contratada quando da ocorrência de algum sinistro que impossibilite o 

veículos/caminhões de operar, deverá disponibilizar imediatamente veículo/equipamento 

reserva para dar prosseguimento ao serviço que estará sendo executado, caso contrário, o dia 



   
 

83  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

do veículo em questão será considerado improdutivo e não será contabilizado na medição 

diária; 

7.4.4 – Para efeito de apuração do valor diário, considerar-se-á sempre o número de 

dias/turnos por veículos+equipamentos apresentados; 

7.4.5 – É de responsabilidade da contratada a execução de “chek-list” periódico, no intervalo 

mínimo de 15(quinze) dias, que pode ser executado por ocasião do reabastecimento, 

verificando-se a eventual necessidade de reparos que também podem ser sinalizados pelas 

gerências operacionais usuárias; 

7.4.6 – Em nenhuma hipótese, para efeito de aplicação das penalidades previstas, poderá ser 

considerado desconto parcial a um dos veículos/caminhões, aqui considerados sempre como 

um conjunto único; 

 

7.4.7 – A não apresentação dos veículos/equipamentos em números suficientes para o devido 

atendimento do contrato, além de não ser contabilizado na medição diária, poderá ser 

considerado como quebra de contrato, podendo a contratada ser penalizada, conforme 

previsto no item 12 deste edital. 
 

7.5 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.5.1 – A contratada ficará obrigada a regularizar o serviço objeto deste instrumento que 

venha a ser recusado, por não atender as especificações contidas neste edital e seus Anexos, 

sem que isso acarrete qualquer ônus para o SAAE ou a releve das sanções previstas na 

legislação vigente. 

7.5.2 À contratada caberá inteira responsabilidade por todos os encargos e despesas com 

salários de empregados, acidentes de que possam vir a ser vítima, quando em serviço e por 

tudo assegurado nas leis sociais e trabalhistas, ficando responsável, outrossim, por quaisquer 

danos ou prejuízos causados a terceiros ou ao patrimônio municipal por seus empregados. 
 

7.5.3 A Contratada deverá manter seguro veicular com cobertura total contra acidentes, 

inclusive terceiros, danos à patrimônio, incêndio, roubo, caso fortuito e força maior, 

incluindo-se o pagamento da franquia. 
 

7.5.4 A contratada, quando dos veículos e equipamentos não forem de sua propriedade, ficará 

obrigada a apresentação de termo de compromisso de celebração de contrato de "leasing", 

contrato de aquisição entre a contratada e/ou o vendedor e/ou o cedente (partes envolvidas) ou 

Contrato de locação com terceiros, quando da assinatura do contrato com SAAE, 

devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos, em que conste a declaração 

formal das partes, de que os veículos e equipamentos estarão disponíveis e vinculados ao 

futuro Contrato, citando inclusive a quantidade de cada tipo de veículos/caminhões. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

8.1 O serviço do objeto deste contrato deverá ser executado diretamente pela 

CONTRATADA vedada cessão e sublocação, salvo na ocorrência comprovada de força maior 

ou caso fortuito, o que dependerá de prévia anuência da CONTRATANTE, por escrito, sem 

prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA pelo ônus e perfeição técnica dos mesmos.  
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CLÁUSULA NONA: DAS PARTES INTEGRANTES: Integram o presente contrato o edital 

do pregão presencial 022/2019 e seus respectivos anexos. 
 

CLÁUSULA DEZ - DO REGIME JURÍDICO: O presente Contrato vincula-se aos 

Decretos Municipais 3.893/2004, 3906/2005, 4002/2006 e 5237/2018, bem como pela Lei nº 

10520/02, 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, em decorrência do Pregão nº 022/2019, 

aplicando-se nos casos omissos o disposto na legislação civil vigente. 
 

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO: Os serviços/produtos oriundos deste contrato 

contratados pelo SAAE poderão ser rescindidos:  
 

a) Por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;  
 

b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
 

c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 

da Lei nº 8.666/93. 
 

11.1 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DOZE - FORO: As partes elegem o foro da comarca de Viçosa-MG, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja, para solução de qualquer 

pendência atinente a este contrato. 

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preço, com 02 

(duas) vias para um só efeito, depois de lido e achado conforme na presença de duas 

testemunhas. 

 

 

Viçosa-MG, ___ de _______________ de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

  Luciano Piovesan Leme 

Diretor presidente do SAAE 

CONTRATANTE 

 

 

________________________________________ 

                                                  CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1) ________________________________ 

 

2)_________________________________ 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 022/2019 
 

 

 Encontra-se aberto na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto à Rua do Pintinho, 

S/N em Viçosa-MG, o PREGÃO n.º 022/2019, cujo objeto trata-se da Contratação de empresa 

para locação de veículos leves tipo pick-up, sem motorista, locação de veículos pesados com 

compactador, com e sem motorista e locação de caminhão ¾ com motorista, para atender as 

necessidades da Diretoria de Limpeza Pública do SAAE, conforme consta no anexo I – Termo 

de referência e anexo II – Planilha de composição de preços do presente Edital, no dia 

15/07/2019 às 14h00min, na sala de licitações do SAAE, sito à Rua do Pintinho, S/N, em 

Viçosa- MG. 

 Detalhes do Pregão encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima, 

pelo telefone (31) 3899-5608, ou pelo site www.saaevicosa.mg.gov.br. 

 

  

  

 

Luciano Piovesan Leme 

Diretor Presidente do SAAE 

 

 

 

 


