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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 051/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados através de 

profissionais para atuar em postos de trabalho nas seguintes funções: (servente de obra, encanador, 

pedreiro, calceteiro, vigia e Trabalhador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas 

Públicas), a fim de atender às necessidades das diretorias de engenharia e manutenção e 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 039/2019 de 13 de agosto de 

2019, que às 14h00min do dia 21/11/2019, 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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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

  N.º 039/2019 
 

MODALIDADE: PREGÃO 039/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

SETOR: Diretoria de Engenharia e Manutenção e Diretoria de Limpeza Pública  

PROCESSO: 051/2019 – 09/10/2019 

RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

21/11/2019 até as 14h00min, em sua sede na Rua do Pintinho, S/N, CEP 36570-000. 
 

HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO: 21/11/2019 até as 14h00min. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 21/11/2019 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 e 17.512.0447.8502 – 33.90.39. 
 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados através de 

profissionais para atuar em postos de trabalho nas seguintes funções: (servente de obra, encanador, 

pedreiro, calceteiro, vigia e Trabalhador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas 

Públicas), a fim de atender às necessidades das diretorias de engenharia e manutenção e 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 039/2019 de 13 de agosto de 2019, que às 14h00min 

do dia 21/11/2019, 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 prestação de serviços 

continuados através de profissionais para atuar em postos de trabalho nas seguintes funções: 

(servente de obra, encanador, pedreiro, calceteiro, vigia e Trabalhador de Serviços de Conservação 

e Limpeza de Áreas Públicas), a fim de atender às necessidades das diretorias de engenharia e 

manutenção e 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 

conduzida 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 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos, constantes do processo 

indicado acima. 

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

para esclarecimentos e informações: das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas, em dias 

úteis. 
 

I – OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

Contratação de empresa para prestação de serviços continuados através de profissionais para atuar 

em postos de trabalho nas seguintes funções: (servente de obra, encanador, pedreiro, calceteiro, 

vigia e Trabalhador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Públicas), a fim de atender às 

necessidades das diretorias de engenharia e manutenção e 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 apresentação para os serviços: O local de apresentação será na sede administrativa do 

SAAE, localizada na Rua do Pintinho S/N, Bairro Belo Vista, Viçosa-MG, conforme dias e 

horários especificados no Termo de Referência deste presente edital. 
 

 

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 11/11/2019 até o dia 19/11/2019 (em dias 

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

acompanhada pelo Diretor de Engenharia e Manutenção 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, 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; 

j) elaborar a ata da sessão, proceder com adjudicação do procedimento do(s) vencedor (es); 
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CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 
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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 039/2019 

                    RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ 

 

                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA-MG 

                    HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02                   

                    PREGÃO Nº 039/2019 

                    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 e 17.512.0447.8502 

– 33.90.39. 

 

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; 
 

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

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 



  

 

7  
 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

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 OPERACIOANAL: 

 

7.3.1 A empresa licitante deverá apresentar para comprovação da Qualificação Técnico-

operacional os seguintes documentos: 

 

 7.3.1. 1 (um) atestado (ou declaração), no mínimo, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em nome da LICITANTE, o qual comprove que a licitante prestou ou está 

prestando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto do Termo de Referência, sendo 

compatível com as funções apresentadas em cada posto de trabalho, com ênfase em serviços de 
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encanadores e agentes de limpeza pública, sendo estes os postos com maior número de 

empregados, ficando a cargo da contratante a análise de similaridade entre objeto referente à 

licitação e atestado apresentado; 

 

7.3.1.1 Os atestados (declarações) de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a 

serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da LICITANTE 

especificadas no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro 

de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB;  

 

7.3.1.2 Os atestados (declarações) deverão comprovar que a LICITANTE tenha 

executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado, de acordo 

com subitem 17.1.1 por período não inferior a 1 (um) ano, até a data da abertura da sessão 

pública da licitação; 

 

7.3.1.3 Para a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano será aceito o 

somatório de atestados (declarações), sendo que os mesmos deverão contemplar execuções em 

períodos distintos (períodos concomitantes serão computados uma única vez) e terem sido 

expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, seis meses do início de 

sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior; 

 

7.3.1.4 A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar 

todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados (declarações) 

solicitados, à ratificação das informações neles insertas ou do efetivo atendimento aos 

requisitos técnicos exigidos neste Edital, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, e os respectivos Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, 

Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, 

sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante 

diligência. 
  
7.3.2 Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado (declaração) 

sejam idênticas à utilizada na definição dos cargos ora tratados, contudo as informações 

neles insertas deverão ser suficientes para que a área técnica da CONTRATANTE 

faça a aferição da compatibilidade dos profissionais/serviços com aqueles exigidos no 

Termo de Referência. 
 

7.3.4 Nesta licitação, o licitante deverá comprovar ter executado contrato(s), no mínimo 

em número de postos equivalentes ao da contratação. 

 

7.3.5 Declaração de que instalará escritório na cidade de Viçosa, a ser comprovado no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, em 

cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SEGES/MP nº 

05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, 

deverá declarar a instalação/manutenção do escritório. 
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7.3.6 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

 7.3.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz 

 

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. 
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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). 

 

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, sejam entregues 

antes do início do certame, e 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 
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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: 

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 licitante deverá apresentar sua Proposta de Preços juntamente com as planilhas de 

Custos e Formação de Preços para cada um dos profissionais, observados os custos efetivos e 

as demais adaptações específicas para cada categoria/profissional, tudo em total conformidade ao 

solicitado abaixo e no item 11 do Termo de Referência: 

 

a) Deverá ser fornecido a proposta de preços 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).  
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b) 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. 

 

b.1) As Planilhas de Custos e Formação de Preços deverão conter todas as despesas necessárias 

para o fornecimento do objeto da licitação e quaisquer outras que, embora não citadas aqui ou não 

listadas no modelo apresentado no anexo A do termo de Referência, venham, efetivamente, a 

incidir sobre o objeto licitado: 

b.1.1) Valor das remunerações da mão-de-obra das diferentes categorias profissionais envolvidas 

na prestação dos serviços, não podendo ser inferior ao piso estabelecido em convenção ou dissídio 

coletivo de trabalho.  

b.1.2) Valor dos encargos sociais e trabalhistas incidentes, respeitada a legislação pertinente; 

b.1.3) Custos administrativos e lucros, calculados como percentuais aplicados sobre os custos 

diretos; 

b.1.4) Tributos, conforme a legislação. De acordo com a determinação do Tribunal de Contas da 

União, emanada de entendimento constante dos Acórdãos nº 325/2007 – Plenário, DOU 

16/03/2007, Seção 1, pág. 121 e 122 e nº 950/2007 – Plenário, DOU 28/05/2007, Seção 1, pág. 97, 

os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar a Planilha de Custos e Formação de Preços, por se 

constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o 

contratado. 

 

b.2) As Planilhas de custos apresentadas pelo SAAE, “Anexo A do Termo de Referência”, 

são apenas referenciais, meramente informativas. Portanto, o licitante deve, segundo 

metodologia própria, avaliar e adotar seus próprios valores, necessários para compor o seu 

próprio orçamento, promovendo revisões e ampliações, caso necessário, não cabendo 

solicitações de correções posteriores. 

 

b.3) A licitante deverá encaminhar, junto com as Planilhas, uma cópia dos Acordos, dos 

Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho das categorias utilizados na formulação 

dos preços 

 

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

à 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.  

9.4 - A proposta deverá ter o prazo de validade de no mínimo (60) sessenta dias, para análise e 

julgamento.  
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9.5 - A proposta poderá 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 - 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.  

9.13 - 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. 

 

9.14. 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.     

9.15. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

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

9.15.2. Não atenderem às exigências deste Edital. 

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

9.15.4. Apresentarem, emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas. 
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9.15.5. Apresentarem cotações alternativas com propostas que contenham mais de uma opção de 

marca e/ou valores dos serviços. 

9.15.6. Apresentarem valor que torne o objeto inexequível. 

9.15.7. Apresentar proposta sem planilhas de Custos e Formação de Preços para cada um dos 

profissionais. 

 

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.    

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 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.   
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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: 

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. 
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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. 
 

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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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. O Termo de Referência e a minuta de contrato integram o edital, dele fazendo parte 

indissociável, e produzindo os mesmos efeitos do instrumento convocatório. 

 

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa/MG. 

 

18.8. 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, 06 de novembro de 2019. 

 

 

Luciano Piovesan Leme 

Diretor Presidente do SAAE 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº 051/2019 de 09/10/2019 

 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
 

Data: 21/11/2019 
 

Horário: 14h00min  

 

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

 

1. OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados através de profissionais para 

atuar em postos de trabalho nas seguintes funções: (servente de obra, encanador, pedreiro, 

calceteiro, vigia e prestador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Públicas), a fim 

de atender às necessidades das diretorias de engenharia e manutenção e diretoria de limpeza 

pública do SAAE. 

1.2. O presente Termo está sendo elaborado em observância ao estabelecido no inciso do artigo 

9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e tem a finalidade de instituir procedimento 

licitatório para a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de 

otimização dos serviços prestados por esta Autarquia, que deverão ser licitados por lote, de 

acordo com as especificações e detalhamentos descritos neste Termo de Referência, por 

intermédio de Postos de trabalho agrupados por convenção coletiva, a seguir definida e 

distribuída.  

1.3. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, forma presencial, 

do tipo menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações.   

1.4. A finalidade é estabelecer normas critérios, condições contratuais principais e fornecer 

informações que permitam a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de 

contratos para execução do objeto deste TR. 

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1.  A principal missão da atividade-meio é garantir a operacionalização integral das atividades 

finalísticas de forma contínua, eficiente e confiável. Para atingir esse objetivo, a Administração 

Pública vem buscando, de forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus escassos 

recursos humanos (servidores) visando atingir a eficiência de suas ações. Essa difícil missão, 

muitas vezes, torna-se uma ação ímproba de ser executada, em razão da falta de uma estrutura 

específica para execução de tarefas imprescindíveis para o funcionamento das organizações, 

como é o caso da prestação de serviços a ser contratada. Pretende-se alcançar, com a presente 

contratação, a conciliação entre os menores custos possíveis e o atendimento adequado das 
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necessidades da Administração. 

2.2. A contratação, de forma continuada, dos serviços objeto desse TR tem como premissa a 

melhoria da eficiência do atendimento à população viçosense, com vista à redução dos prazos 

de atendimento ao consumidor. 

2.3. Os cargos constantes nessa licitação foram legalmente extintos, o que torna necessário ao 

SAEE-Viçosa que realize a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

pleiteados. 

2.4. Uma das orientações consideradas fundamentais à instrução do processo foi a que determina 

o que poderá ser objeto de execução indireta das atividades correspondentes aos cargos 

extintos ou cargos em extinção, conforme dispõem:  

Lei Municipal 2672/2017 (Artigo 9º, parágrafo único): 

 

A contratação deverá ser precedida e instruída com plano de trabalho, 

aprovado pela autoridade competente ou a quem esse delegar competência, 

e conterá, no mínimo: 

 

I - justificativa da necessidade do serviço; 

 

II - relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser 

contratada; 

 

III - demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de 

economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 

materiais ou financeiros disponíveis. 

 

2.5. Diante do exposto, sabendo da alta demanda de serviços a serem executados, da falta de mão 

de obra necessária para executa-los em prazo coerente, e vislumbrando maior rendimento com 

uma proposta de menor custo para o SAAE, este termo de referência constitui-se baseado nos 

termos do Art. 9º da lei municipal 2672/2017. 

2.6. Para contratação de Trabalhador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Públicas, 

para prestação de serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas, 

varrição de calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e 

encaminhado ao aterro sanitário municipal, em toda área de atuação do SAAE, em Viçosa-

MG. 

2.7. Os cargos objeto desse termo foram extintos, o que obriga o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) a recorrer à contratação de empresa especializada na prestação desses serviços, 

por intermédio de processo licitatório, com amparo na Lei nº 8.666/93. 

2.8. O número de servidores pertencentes ao quadro efetivo do SAAE que atuam nas funções a 

serem contratadas, não é suficiente para atender às necessidades da instituição. 

2.9. Atualmente o SAAE possui o 79 (setenta e nove) agentes de limpeza, onde 41 (quarenta e 

um) são destinados a coleta (auxílio aos caminhões compactadores e caminhonetes), 08 (oito) 

a manutenção do aterro sanitário municipal e 30 (trinta) destinado a varrição, o que nos obriga 
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a realizar o procedimento licitatório. 

2.10.  O município de Viçosa possui 299,418 km² de extensão, com uma população de 78.846 

habitantes, estimada através do último censo do IBGE, contatando ainda com uma população 

flutuantes de 20.000 habitantes, gerando em média 55 toneladas de resíduos diário. Estudos do 

SAAE demonstram a presença de aproximadamente 793.115,80 m² de vias públicas (urbanas). 

2.11.  Devido a estas características, o SAAE necessita de um número maior de profissionais para 

realização de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, em toda área de atuação do 

SAAE, de forma a não prejudicar a atender com excelência as atividades fins da instituição, 

conforme demonstrado em estudo elaborado, conforme exigido no item 2.4. 

2.12. Optou-se pela contratação por posto de trabalho, que consiste em definição técnica de 

serviços específicos a serem executados de acordo com o posto de trabalho em que o servidor 

estiver locado, visando atendimento as demandas por manutenção preventiva e corretiva.  

 

3 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

3.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 

continuados através de profissionais para atuar em postos de trabalho nas seguintes funções: 

(servente de obra, encanador, pedreiro, calceteiro, vigia e Trabalhador de Serviços de 

Conservação e Limpeza de Áreas Públicas), a fim de atender às necessidades das diretorias de 

engenharia e manutenção e diretoria de limpeza pública do SAAE.  

 

3.2  Para o atendimento dos serviços a serem executados, a empresa se responsabilizará pela 

contratação e manutenção de pessoal, visando assegurar o cumprimento das atividades a serem 

desenvolvidas. 

 

3.3 Detalhamento dos serviços, de acordo com a demanda média prevista: 

LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS PARA 

ATUAR EM POSTOS DE TRABALHO NAS FUNÇÕES E QUANTIDADES CONFORME DESCRITAS ABAIXO: 

Item  CBO Unid.  Qtde.  Descrição  Valor Total 

01 7120-20 Posto 6 

Contratação de empresa terceirizada para prestação de 

serviço continuados de Servente de Obras Água (Servente de 

Obras 1) para atender demanda do SAAE na prestação de 

serviços no sistema de abastecimento de água, em toda área 

de abrangência do município. (Quantidade, 6 postos, sendo 

01 funcionário por posto totalizando 06 funcionários) 

 

02 7120-20 Posto 2 

Contratação de empresa terceirizada para prestação de 

serviço continuados de Servente de Obras Esgoto (Servente 

de Obras 1) para atender demanda do SAAE na prestação de 

serviços no sistema de esgoto sanitário, em toda área de 

abrangência do município. (Quantidade 02 postos, sendo 01 

funcionário por posto totalizando 02 funcionários) 
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03 7241-10 Posto 4 

Contratação de empresa terceirizada para prestação de 

serviço continuados de Encanador Água (Oficial 2) para 

atender demanda do SAAE na prestação de serviços no 

sistema de abastecimento de água, em toda área de 

abrangência do município. (Quantidade 4 postos, sendo 01 

funcionário por posto totalizando 04 funcionários) 

 

04 7241-10 Posto 2 

Contratação de empresa terceirizada para prestação de 

serviço continuados de Encanador Esgoto (Oficial 2) para 

atender demanda do SAAE na prestação de serviços no 

sistema de abastecimento de esgoto sanitário em toda área de 

abrangência do município. (Quantidade 02 postos, sendo 01 

funcionário por posto totalizando 02 funcionários) 

 

05 7252-10 Posto 2 

Contratação de empresa terceirizada para prestação de 

serviço continuados de Pedreiro (oficial 2) para atender a 

demanda do SAAE na prestação de serviços nas obras civis 

de manutenção e ampliação do sistema de abastecimento de 

esgoto e nas obras civis de manutenção e ampliação nos 

edifícios administrativos, em toda área de abrangência do 

município. (Quantidade 2 postos, sendo 01 funcionários 

por posto totalizando 02 funcionários) 

 

06 7252-05 Posto 02 

Contratação de empresa terceirizada para prestação de 

serviço continuados de Calceteiro (Oficial 1) para atender a 

demanda do SAAE na prestação de serviços nas obras civis 

de manutenção, recomposição e recuperação de parte do 

calçamento das vias públicas onde houver intervenção do 

SAAE para serviços diversos de manutenção, ampliação e 

construção de redes de água e esgoto sanitário. (Quantidade 

02 postos, sendo 01 funcionário por posto totalizando 02 

funcionários) 

 

07 5174-20 Posto 2 

Contratação de empresa terceirizada para prestação de 

serviço continuados de Vigia para atender a demanda do 

SAAE na manutenção e guarda do patrimônio, equipamentos 

e pessoal próprios. (Quantidade 02 postos, sendo 01 

funcionário por posto totalizando 02 funcionários) 
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LOTE 2: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO SETOR DE 

LIMPEZA PÚBLICA (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS) – AGENTES DE LIMPEZA 

Item  CBO Unid.  Qtde.  Descrição  Valor Total 

01 5142-25 Posto 01 

Contratação de empresa terceirizada para prestação de 

serviço continuados de Conservação e Limpeza de Áreas 

Públicas, para atender a demanda do SAAE na prestação de 

serviços de gestão de resíduos sólidos, através de 

funcionários enquadrados dentro do cargo de “agente de 

limpeza”, em toda área de abrangência do município. 

(Quantidade 1 posto, sendo 10 funcionário por posto 

totalizando 10 funcionários) 

 

 

4 DA JORNADA DE TRABALHO, LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

4.1 Os serviços serão executados em toda área de atuação do SAAE, em Viçosa-MG. 

4.2 O Horário de prestação dos serviços será de 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas de 

segunda a sexta-feira, e aos sábados das 7:00 às 11:00 perfazendo um total de 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais, dos profissionais irão atuar em postos de trabalho nas seguintes funções: 

(servente de obra, encanador, pedreiro, calceteiro e vigia), a fim de atender às necessidades da 

Diretoria de Engenharia e Manutenção do SAAE. 

 

4.3 O Horário de prestação dos serviços será de 07:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas de 

segunda a sexta-feira, e aos sábados/domingos ou feriados das 7:00 às 11:00 perfazendo um total 

de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de acordo com a CLT e CCT ano da categoria, dos 

profissionais para atuar em postos de trabalho nas funções: de limpeza e conservação de áreas 

públicas, a fim de atender às necessidades das Diretoria de Limpeza Pública do SAAE. 

 

4.4 Por se tratar de serviços essenciais à população a área de saneamento poderá demandar, em 

situações pontuais, a finalização completa do serviço sem interrupção (no mesmo dia), o que 

demandará a execução dos serviços por mais de 8 horas diárias. Nesta situação, o adicional de 

hora/trabalhada deverá ser processado através de banco de horas, de forma a possibilitar ao 

trabalhador da contratada que requisite sua hora de folga em data oportuna, dando-se preferência 

para os sábados. 

 

4.5 Os funcionários poderão se utilizar do registro de ponto existente nas dependências da 

autarquia e serão direcionados ao serviço pelo responsável designado pela contratante. Caso 

queira, a contratante poderá estabelecer seu próprio sistema de ponto. 

 

4.6 O controle do cumprimento da carga horária será de inteira responsabilidade da empresa 

CONTRATADA, cabendo exclusivamente a esta a substituição de seus funcionários nas 

ocorrências de falta ou de interrupção no cumprimento da carga horária, a fim de evitar a 

descontinuidade na prestação dos serviços. 
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4.7 O atraso não justificado superior a 1 (uma) hora ensejará, a critério da CONTRATANTE, 

a glosa de 2 (duas) horas, por ocorrência diária, na requisição que deu origem à prestação dos 

serviços. 

 

4.8 Poderá ser utilizado sistema alternativo eletrônico (do tipo Registrador Eletrônico de Ponto 

- REP) para o controle de jornada de trabalho mediante autorização na Convenção Coletiva de 

Trabalho, e desde que respeitados os normativos vigentes. 

 

 

5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

5.1 Servente de Obras – CBO: 7170-20 

 

5.1.1 Descrição sumária: Auxiliar o pedreiro, encanador e calceteiro em suas atividades assim 

como, eventualmente, auxiliar na carga, descarga e transporte de materiais. Realizar demolição de 

edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpar áreas 

e compactar solos. Efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, 

verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. 

Realizar escavações de valas, retirada e colocação de material em vala, apontar tubos, carregar e 

descarregar caminhões ou similares. Cuidar da ordem e limpeza do local de trabalho, removendo 

lixo, material de descarte, resíduos, etc. 

5.1.2 Carga horária de 44 horas semanais; 

5.1.3 Escolaridade alfabetizado; 

5.1.4 Regime de emprego conforme previsto na CLT. 

 

5.2 Encanador – CBO: 7241-10 

 

5.2.1 Descrição sumária: Operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e 

dimensionar tubulações, especificar, quantificar e inspecionar materiais, preparar locais para 

instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações. Realizar testes operacionais de pressão de 

fluidos e testes de estanqueidade. Proteger instalações e fazer manutenções em equipamentos e 

acessórios, dentre outros serviços realizados por essa autarquia. 

 5.2.2 Carga horária de 44 horas semanais; 
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5.2.3 Escolaridade ensino fundamental; 

5.2.4 Regime de emprego conforme previsto na CLT. 

 

5.3 Pedreiro – CBO: 7152-10  

 

5.3.1 Descrição sumária: Verificar as características da obra examinando as plantas e 

especificações técnicas para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de 

execução do trabalho; misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades 

apropriadas, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento das paredes ou tijolos; 

Assentar tijolos, ladrilhos ou pedras e materiais afins; Verificar a horizontalidade e verticalidade 

do trabalho, controlando-o com o nível e prumo para assegurar-se da correção do trabalho; 

construir bases de concreto ou de outro material de acordo com as especificações, para possibilitar 

a instalação de tubos, postes, máquinas e para outros fins; Executar a recomposição de passeio, 

construir PV’s, dentre outros serviços prestados pela autarquia; zelar pela conservação e guarda 

das ferramentas e equipamentos utilizados; executar outras tarefas afins. 

5.3.2 Carga horária de 44 horas semanais; 

5.3.3 Escolaridade ensino fundamental; 

5.3.4 Regime de emprego conforme previsto na CLT. 

 

5.4 Calceteiro – CBO: 7152-05 

 

5.4.1 Descrição Sumária: Organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e 

estruturas de alvenaria. Aplicar revestimentos e contra pisos. Executar reconstituição de 

pavimentação em vias calçadas por pedra de mão (pedra fincada), vias pavimentadas por peças 

intertravadas, executar base para recomposição da pavimentação asfáltica (quando existir), e 

execução de pavimentação com asfalto pré misturado a frio (PMF) ou com asfalto tipo CBUQ. 

Preparar base para recebimento da pavimentação final. Acertar valas, executar compactação, retirar 

solo contaminado (caso necessário), etc. 

 

5.4.2 Carga Horária de 44 horas semanais 

5.4.3 Escolaridade: Ensino Fundamental 

5.4 4 Regime de emprego conforme previsto na CLT. 
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5.5 Vigia – CBO: 5174-20 

5.5.1 Descrição Sumária: Recepcionar e orientar visitantes e hóspedes. Zelar pela guarda do 

patrimônio observando o comportamento e movimentação de pessoas para prevenir perdas, evitar 

incêndios, acidentes e outras anormalidades. Controlar o fluxo de pessoas e veículos identificando-

os e encaminhando-os aos locais desejados. Receber mercadorias, volumes diversos e 

correspondências. Fazer manutenções simples nos locais de trabalho. 

5.5.2 Carga Horária de 44 horas semanais 

5.5.3 Escolaridade: Ensino Fundamental 

5.5.4 Regime de emprego conforme previsto na CLT. 

 

5.6 Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas – CBO: 5142-25 

5.6.1 Descrição Sumária: Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e 

conservação de áreas públicas deverão coletar resíduos domiciliares, resíduos coletados nos 

serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservar as vias públicas, varrer calçadas, 

sarjetas e calçadões, acondicionar o lixo para que seja coletado a ser encaminhado para o aterro 

sanitário. Conservar as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. 

Zelar pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de trabalho. Trabalhar com 

segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual da 

equipe. 

5.6.2 Carga horária de 44 horas semanais; 

5.6.3 Escolaridade ensino fundamental; 

5.6.4 Regime de trabalho conforme previsto na CLT E CCT ano base da categoria;   

 

6 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

6.1 UNIFORMES 

6.1.1 Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada aos seus empregados, de acordo com o 

disposto na Convenção Coletiva de Trabalho além de seus complementos, deverão ser 

condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, sem qualquer 

repasse do custo para o empregado, observando o disposto nesse item: 

6.1.2 O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 

a) 3 (três) camisas de manga curta e 01 (uma) camisa de manga comprida, com 

emblema da empresa, ambas em algodão, para o setor de água e esgoto; 
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b) 3 (três) camisas de manga curta e 02 (duas) camisa de manga comprida, com 

emblema da empresa, ambas em algodão, para setor de limpeza pública; 

  c) 03 (três) calças compridas pano em tecido tipo Brim (semelhante da contratante); 

  d) 02 (duas) botas de Couro (Vaqueta); 

  e) 01 (um) cinto preto em couro. 

  f) Os uniformes deverão ser confeccionados em tecidos de tonalidade azul para o setor 

de água e esgoto e tonalidade laranjada para o setor de limpeza pública. 

 

6.1.3 As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade a saber: 

Para o setor de água e esgoto - Camisa: Na cor Azul, em tecido com 100% de algodão sarja 2 

x 1 tecido profissional de primeira qualidade, com costura reforçada, gola tipo esporte, 

pespontada, mangas curtas com bainhas fixas, abertura frontal com fechamento através de 05 

(cinco) botões e 05 (cinco) caseados no sentido vertical embutidos, 01(um) bolso chapado no lado 

esquerdo com logotipo da Empresa, tecido único nas costas com a inscrição A SERVIÇO DO 

SAAE. Aplicação de fita refletiva de 2,5 cm costuradas nas mangas e na parte inferior. A 

peça deve conter etiqueta de identificação do tecido e fabricante; 

Para o setor de água e esgoto - Calça: Na cor azul, em brim 100% algodão, sarja 3 x 1, 

tecido profissional de primeira qualidade, com 03 (três) costuras, com travetes para reforçar os 

cantos dos bolsos e acabamento final da vista, overlock  nas partes desfiantes do tecido, com cós 

postiço de 4,5 cm de largura, 01 (um) botão, 01 (um) caseado no sentido horizontal, 06 (seis) 

passantes, vista embutida com zíper, 02 (dois) bolsos frontais embutidos, com pesponto tipo 

americano, com abertura oblíquas, 02 (dois) bolsos traseiros chapados, reforço do mesmo tecido 

nos joelhos, coxas e na altura cavalo, pala traseira. Aplicação de faixas refletivas de 2,5 

centímetros de largura, na altura do joelho. A peça deve conter etiqueta de identificação do 

tecido e fabricante. 

Para o setor de limpeza pública - Camisa: Na cor Laranja, em tecido com 100% de algodão 

sarja 2 x 1 tecido profissional de primeira qualidade, com costura reforçada, gola tipo esporte, 

pespontada, mangas curtas com bainhas fixas, abertura frontal com fechamento através de 05 

(cinco) botões e 05 (cinco) caseados no sentido vertical embutidos, 01(um) bolso chapado no lado 

esquerdo com logotipo da Empresa, tecido único nas costas com a inscrição A SERVIÇO DO 

SAAE. Aplicação de fita refletiva de 2,5 cm costuradas nas mangas e na parte inferior. A 

peça deve conter etiqueta de identificação do tecido e fabricante; 

Para o setor de limpeza pública - Calça: Na cor Laranja, em brim 100% algodão, sarja 3 x 

1, tecido profissional de primeira qualidade, com 03 (três) costuras, com travetes para reforçar os 

cantos dos bolsos e acabamento final da vista, overlock  nas partes desfiantes do tecido, com cós 

postiço de 4,5 cm de largura, 01 (um) botão, 01 (um) caseado no sentido horizontal, 06 (seis) 

passantes, vista embutida com zíper, 02 (dois) bolsos frontais embutidos, com pesponto tipo 

americano, com abertura oblíquas, 02 (dois) bolsos traseiros chapados, reforço do mesmo tecido 

nos joelhos, coxas e na altura cavalo, pala traseira. Aplicação de faixas refletivas de 2,5 

centímetros de largura, na altura do joelho. A peça deve conter etiqueta de identificação do 

tecido e fabricante. 

6.1.4 Os uniformes deverão ser apresentados no momento do início dos trabalhos, podendo o 

fornecimento ser dividido em duas etapas a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no 
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prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), após comunicação escrita da Contratante, 

sempre que não atenderem as condições mínimas de apresentação; 

6.1.5 Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente 

acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela 

fiscalização do contrato; 

6.1.6 A contratada ficará responsável pelos ajustes de alfaiataria que se fizerem necessários à boa 

apresentação dos uniformes. 

6.1.6.1 Os uniformes deverão conter o emblema da contratante junto aos dizeres “A serviço do 

SAAE – Viçosa”  

6.2 RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATANTE PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

6.2.1 A contratante disponibilizará os seguintes recursos para execução dos serviços:  

 

6.2.1.1 Todas as ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço. 

 

6.3 SEGURANÇA 

6.3.1 As empresas se obrigam ao cumprimento das normas contidas na NR 18 da portaria MTE. 

 

6.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

6.4.1 A empresa deverá fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa conforme e previsto nas 

Normas regulamentadora nº 06 (NR-06) – Equipamento de Proteção Individual: EPI e 

Norma Regulamentadora nº 18 (NR-18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção, aprovada pela Portaria no 3.217/78 do Ministério do Trabalho, ou 

outras que estejam vigentes vindo ou não a substituir as retro descritas bem como nos 

demais dispositivos de segurança. 

 

6.5 PROGRAMA DE CONDIÇÕES DE MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (PCMAT) 

6.5.1 Serão de responsabilidade da contratada a elaboração e implementação do PCMAT 

contemplando os aspectos da NR – 18 e os demais dispositivos complementares de 

segurança. 

6.5.2 O PCMTA deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho e executado por 

profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho. 

6.5.3 O PCMTA deverá ser mantido no escritório da empresa, à disposição da Fiscalização e do 

órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego. 

6.5.4 Deverá ser encaminhado à Diretoria de Engenharia e Manutenção do SAAE, pela 

Contratada, para conhecimento, uma cópia do PCMTA e dos documentos complementares, 

sempre existentes. 



  

 

34  
 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

6.6 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.6.1 A Contratante por meio da direção da Diretoria de Engenharia e Manutenção e Diretoria de 

Limpeza Pública ou de seu(s) preposto(s) repassarão à(s) empresa(s) contratadas(s), 

previamente à execução, as orientações a serem seguidas. 

6.6.2 Os trabalhos deverão ser executados seguindo as orientações, normas técnicas pertinentes e 

padrões adotados pela Contratante. 

6.6.3 É expressamente proibida a veiculação de publicidade, direta ou indiretamente relacionada 

com esse termo de referência, salvo se houver prévia autorização por escrito da 

Contratante. 

6.6.4 Por questões de segurança, fica a licitante vencedora obrigada a apresentar toda e qualquer 

informações e documentação solicitada pela Contratante, dos profissionais indicados para a 

prestação de serviços. 

6.6.5 A Contratante se reserva o direito de proceder ao levantamento e/ou confirmação de 

informações pertinentes à qualificação/capacitação de qualquer profissional que venha a 

ser indicado para a prestação dos serviços, que deverá estar em conformidade com os 

respectivos requisitos, bem como com a idoneidade desses profissionais. 

 

6.7 DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 

6.7.1 A empresa deverá conceder aos seus empregados associados ao respectivo Sindicato, que 

preencherem os requisitos previstos nas Convenções Trabalhistas vigentes, uma Cesta 

Básica, fornecido em gêneros alimentícios ou o auxílio alimentação pertinente. 

6.7.2 As empresas e empregadores poderão, em substituição à entrega de uma cesta básica in 

natura no local de trabalho, fornecer um cartão eletrônico como vale alimentação no valor 

comercial equivalente. 

6.7.3 A cesta básica e/ou cartão eletrônico deverá entregar ao empregado que fizer jus até o dia 

10 (dez) do mês subsequente àquele em que adquiriu este direito. 

6.7.4 As empresas que fornecem refeições aos seus empregados, não estão obrigadas a 

concederem à cesta básica. Em nenhuma hipótese a empresa poderá utilizar qualquer 

dependência da contratante para produzir as refeições. Poderá os empregados da 

contratada, utilizar do refeitório da Contratante para realizar a refeição, fornecidas pela 

Contratada.  

6.7.5 Em comum acordo entre Empresas, Empregadores e Sindicato, o cartão eletrônico citado 

no item 6.7.2, ficará as Empresas e Empregadores responsáveis a fornecer o modelo 

padronizado que constará razão social da empresa credenciada, nome do trabalhador. Além 

de informações corretas ao trabalhador como usá-lo somente em compra de alimentos. 

6.7.6 As Empresas e Empregadores deverão cadastrar no PAT (Programa de Alimentação do 

Trabalhador). A cesta básica de que trata o “caput” desta cláusula, não integrará a 

remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e da previdência 

social (INSS), consoante dispões o Art. 144 da CLT. 

6.7.7 As cestas básicas deverão ser compostas por produtos de boa qualidade, sempre dentro do 
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prazo de validade e que atendam a legislação metrológica do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, conforme previsto na 

Instrução Normativa nº 51, de 14/08/2002, da Secretaria de Defesa Agropecuária do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os produtos comprovadamente 

deteriorados deverão ser imediatamente substituídos. 

 

7 DO QUANTITATIVO E POSTOS DE TRABALHO 
 

7.1  O quantitativo de pessoal dos postos de trabalho obedecerão a tabela abaixo: 

 

LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS PARA 

ATUAR EM POSTOS DE TRABALHO NAS FUNÇÕES E QUANTIDADES CONFORME DESCRITAS ABAIXO: 

Discriminação dos Postos Qtde. Empregados por posto Qtde. Postos 

Servente de Obras Água – Servente 1 1 6 

Servente de Obras Esgoto – Servente 1 1 2 

Encanador Água – Oficial 2 1 4 

Encanador Esgoto – Oficial 2 1 2 

Pedreiro Esgoto – Oficial 2 1 2 

Calceteiro – Oficial 1 1 2 

Vigia 1 3 

TOTAL 21 

 

LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS PARA 

ATUAR EM POSTOS DE TRABALHO NAS FUNÇÕES E QUANTIDADES CONFORME DESCRITAS ABAIXO: 

Discriminação dos Postos Qtde. Empregado por posto Qtde. Postos 

Trabalhador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Públicas 1 10 

TOTAL 10 

 

8 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E VALOR ESTIMADO 
 

8.1 O valor máximo admitido para esta contratação do lote 01 (um) é de R$ 1.028.525,64 (hum 

milhão, vinte e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para o setor 

de água e esgoto e para o lote 02 (dois) é de R$ 393.725,76 (Trezentos e noventa e três mil, 

setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), para o setor de limpeza pública, 

totalizando um valor Global de R$ 1.422.251,40 (hum milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, 

duzentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) para todo o contrato. 
 

8.2 A remuneração para o pessoal a ser contratado deverá obedecer e seguir as recomendações 

para a categoria profissional, previstas no respectivo instrumento normativo de Convenção 

Coletiva de Trabalho da categoria para o município de Viçosa, vigente para o período. 
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8.3  Para a contratação de Trabalhador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Públicas, foi 

utilizado como referência a categoria profissional - Agente de Campo - Convenção SEAC-MG/Viçosa, 

CBO- 5142-25. 
 

8.4 Quadro demonstrativo do valor estimado para a contratação para a prestação dos serviços: 

LOTE 01 - 

DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS  
Empregado 

por posto 

Qtde. 

Postos 

Valor 

Unitário R$ 

Valor  

Mensal R$ Valor Total R$ 

Ajudante de Obras Água – Servente 1 1 6 R$ 2.997,23 R$ 17.983,38 R$ 215.800,56 

Servente de Obras Esgoto – Servente 2 1 2 R$ 3.849,05 R$ 7.698,10 R$ 92.377,20 

Encanador Água – Oficial 2 1 4 R$ 4.390,07 R$ 17.560,28 R$ 210.723,36 

Encanador Esgoto – Oficial 2 1 2 R$ 5.241,88 R$ 10.483,76 R$ 125.805,12 

Pedreiro Esgoto – Oficial 2 1 2 R$ 5.241,88 R$ 10.483,76 R$ 125.805,12 

Calceteiro 1 2 R$ 4.060,29 R$ 8.120,58 R$ 97.446,96 

Vigia 1 3 R$ 4.460,20 R$ 13.380,60 R$ 160.567,20 

TOTAL: 07 21        ------ R$ 85.710,47 R$ 1.028.525,64 

LOTE 02 –  

DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS 

Empregado 

por posto 

Qtde. 

Postos 

Valor 

Unitário R$ 

Valor Mensal 

R$ Valor Total R$ 

Trabalhador de Serviços de Conservação 

e Limpeza de Áreas Públicas 1 10 R$ 3.281,05  R$ 32.810,48 R$ 393.725,76 

TOTAL: 1 10 R$ 3.281,05 R$ 32.810,48 R$ 393.725,76 

 

9 DA DEFINIÇÃO DOS SALÁRIOS-BASE E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS 

 

9.1. Considerando o entendimento assente no âmbito do Tribunal de Contas da União - 

TCU (Acórdãos TCU nº 256/2005; 290/2006; 1.327/2006; 614/2008; 1.125/2009; 332/2010; 

1.584/2010; 3.006/2010 e 189/2011, todos do Plenário), bem como a disposição inserta no inciso 

III, do art. 20, da IN SLTI nº 02/2008 (e alterações), as licitantes, quando da elaboração de 

suas propostas, deverão observar as seguintes regras, sob pena de desclassificação: 

 

a) Os salários-base, bem como os demais benefícios, dos cargos pleiteados NÃO PODERÃO 

SER INFERIORES aos estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho locais dos 

sindicatos aos quais as empresas e os profissionais estejam vinculados.  
 

10 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

10.1 As propostas de preço serão formuladas, conforme o modelo do anexo II do edital – 

Planilha de Composição de Preços, ou deverá ser apresentada em impresso do próprio 

proponente em papel timbrado, devidamente assinada pelo diretor(es) ou pessoa legalmente 

habilitada identificando o número do Edital, o prazo de execução, validade da proposta 

(mínimo de 60 dias), os preços unitários e totais propostos para os as prestações dos serviços, 

os dados bancários da empresa (banco, agência, conta corrente).  

10.2 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 
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possibilidade de repactuação de preços por alterações dos valores dos insumos, equipamentos 

ou salariais. 

10.2.1 As Planilhas de Custos e Formação de Preços deverão conter todas as despesas necessárias 

para o fornecimento do objeto da licitação e quaisquer outras que, embora não citadas aqui 

ou não listadas no modelo de planilha apresentado, venham, efetivamente, a incidir sobre o 

objeto licitado: 

10.2.2 Valor das remunerações da mão-de-obra das diferentes categorias profissionais envolvidas 

na prestação dos serviços, não podendo ser inferiores ao piso estabelecido em convenção 

ou dissídio coletivo de trabalho.  

10.2.3 Valor dos encargos sociais e trabalhistas incidentes, respeitada a legislação pertinente; 

10.2.4 Custos administrativos e lucros, calculados como percentuais aplicados sobre os custos 

diretos; 

10.2.5 Tributos, conforme a legislação. De acordo com a determinação do Tribunal de Contas da 

União, emanada de entendimento constante dos Acórdãos nº 325/2007 – Plenário, DOU 

16/03/2007, Seção 1, pág. 121 e 122 e nº 950/2007 – Plenário, DOU 28/05/2007, Seção 1, 

pág. 97, os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar a Planilha de Custos e Formação de 

Preços, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram 

pessoalmente o contratado. 

10.2.6 As Planilhas de custos apresentadas pelo SAAE, (conforme anexo A) deste Termo de 

Referência, 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 ao certame. 

 

11 DA APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

11.1. A licitante deverá apresentar sua Proposta de Preços, juntamente com as planilhas de 

Custos e Formação de Preços para cada um dos profissionais, observados os custos efetivos e 

as demais adaptações específicas para cada categoria/profissional. 

 11.1.1. A licitante deverá encaminhar, junto com as Planilhas, uma cópia dos Acordos, 

dos Dissídios ou das Convenções Coletivas de Trabalho das categorias utilizados na 

formulação dos preços, conforme item 8.2 deste termo.   

 11.1.2. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, leis sociais, 

trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, despesas 

administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua composição. 

 11.1.3. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas 

Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos das respectivas categorias. 

 11.1.4. O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados de 

acordo com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, ou outra legislação que a venha substituir, no 

valor referente ao itinerário de cada funcionário, observadas as demais disposições insertas 

nas Convenções Coletivas de Trabalho. 
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11.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57, da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

  11.2.1. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o 

quantitativo de vale transporte. 

11.3. Na hipótese em que a lei, o normativo ou as Convenções Coletivas de Trabalho 

indicadas neste Termo de Referência forem silentes a respeito dos benefícios aqui tratados, 

ou mesmo nos casos em que inexistir lei ou norma específica, e havendo inserção na proposta 

de valor referente ao vale alimentação, assistência médica e odontológica e outros, a licitante 

deverá apresentar os documentos comprobatórios e a memória de cálculo que serviram de 

base para a definição desses valores em sua planilha.      

11.4. Não há previsão de horas extras para quaisquer das categorias previstas neste Termo de 

Referência. 

11.5. As planilhas de composição dos custos deverão conter indicação dos sindicatos, acordos 

coletivos, convenções coletivas que regem cada categoria profissional, (sindicato deve ser 

compatível com a cidade em que será executado o contrato) que executará os serviços, 

indicadas neste Termo de Referência, e a respectiva data base e vigência, com base no Código 

Brasileiro de Ocupações – CBO. 

11.6. Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e formação de 

preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, 

em especial aquelas estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos 

sociais (tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, 

Seguro Acidente de Trabalho/RAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros). 

 11.6.1. As empresas deverão observar as disposições do Decreto nº 6.957/2009 e outras que 

porventura tenham sido editadas até o momento da formulação de sua proposta, devendo aplicar o 

Fator Acidentário de Prevenção - FAP para o seu CNPJ, definido pelo Ministério da 

Previdência Social. 

 11.6.2. Conforme Súmula n.º 254/2010 do TCU, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – 

IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL não podem ser repassados para a 

CONTRATANTE, pois são tributos de natureza direta e personalíssima, que oneram diretamente 

a CONTRATADA. 

 11.6.3. Os custos referentes ao item “Treinamento/Capacitação/Reciclagem”, 

considerando o entendimento esposado pelo TCU, ratificado pela Assessoria Jurídica deste 

Ministério, deverão estar contemplados no item “Custos Indiretos, Tributos e Lucro”. 

11.7. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de tributação 

ao qual está submetida, no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu 

faturamento, conforme previsto nas Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU- Plenário 

n.º 2.647/2009). 



  

 

39  
 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

 11.7.1. A licitante deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu regime de 

tributação, a fim de que se possa certificar e responsabilizando-se de que as alíquotas do PIS 

e da COFINS consignadas na planilha conferem com sua opção tributária. 

 11.7.2. Para as empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e 

de COFINS não será admitida, em nenhuma hipótese, a cotação do percentual integral das 

alíquotas relativas a PIS (1,65%) e COFINS (7,60%), tendo em vista que as Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003 permitem o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos 

da pessoa jurídica pagos em etapas anteriores, fazendo com que o valor do tributo efetivamente 

recolhido, em relação ao faturamento, seja inferior à alíquota dessas contribuições. 

 11.7.3. As empresas tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e 

COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das alíquotas efetivamente 

recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, apurada com base nos 

dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e para a COFINS 

(EFD-Contribuições), cujos respectivos registros deverão ser remetidos juntamente com a 

proposta e as planilhas. 

 11.7.4. Caso a licitante tenha recolhido tributos pelo regime de incidência não-

cumulativa em apenas alguns meses do período que deve ser considerado para o cálculo do 

percentual médio efetivo (12 meses anteriores à data da proposta), poderá apresentar o cálculo 

considerando apenas os meses em que houve recolhimento. 

 11.7.5. Caso a licitante não tenha recolhido tais tributos pelo regime de tributação de 

incidência não-cumulativa no período anterior à data da proposta, a apuração do percentual 

médio efetivo pode ser realizada com base em faturamento e crédito tributário estimados, 

devendo, ainda assim, apresentar os dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição 

para o PIS/PASEP e para a COFINS (EFD-Contribuições) referentes aos 12 (doze) meses 

anteriores à data da proposta. 

11.8. Considerando-se que a contratação de serviços terceirizados, via de regra, se enquadra, 

para fins tributários no conceito de cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei 

nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – 

RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, a licitante Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser 

CONTRATADA, poderá não se beneficiar da condição de optante e, nessa hipótese, estará 

sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em 

vigor, em decorrência da sua EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA DO SIMPLES NACIONAL A 

CONTAR DO MÊS SEGUINTE AO DA CONTRATAÇÃO, em consequência do que dispõem 

o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU 797/2011 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008) 

 11.8.1. Ficará IMPEDIDA DE APRESENTAR PLANILHAS DE CUSTOS E 

FORMAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES 

NACIONAL, as empresas que não atenderem às disposições da LC n.º 123/2006, conforme 

posicionamento externado pelo TCU no Acórdão TCU n.º 797/2011 - Plenário. 

 11.8.2. A licitante optante pelo Simples Nacional, que, porventura venha a ser 

CONTRATADA, após a assinatura do contrato, até o último dia útil do mês subsequente ao 
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da ocorrência da situação de vedação, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes 

de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços 

mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime 

tributário) às respectivas Secretarias Federal do Brasil, Estadual, Distrital e/ou Municipal, 

no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e alterações. (Acórdão TCU n.º 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008) 

 11.8.3. Caso a licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no 

prazo assinalado acima, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC, em 

obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no 

inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.  

11.9. A licitante poderá apresentar as PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS COM BASE NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, 

devendo, para tanto, observar o disposto no § 5º - C, do art. 18. da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006, em especial no tocante às alíquotas fixadas no Anexo IV da citada Lei 

Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a Contribuição 

Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, que deverá ser recolhida segundo a 

legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis.    

11.10. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços serão as Convenções 

Coletivas de Trabalho dos Sindicatos, ou ainda, na ausência de regulação por tais instrumentos, 

o preço praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a 

categoria profissional correspondente. 

 

12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1    As despesas decorrentes para a licitação correrão sob as seguintes classificações 

orçamentárias: 17.512.0448.8504.33.90.39 e 17.512.0447.8502.33.90.39. 

 

13 DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

13.1 A prestação dos serviços, objeto desse Termo, é de natureza continuada, razão pela qual o 

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

prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso 

II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93. 

 

14 DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

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

obrigações e responsabilidades da empresa Contratada: 

 
14.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de referência, no 

Edital e seus anexos, assumindo a execução da sua proposta, responsabilizando por todos os riscos 
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e as despesas decorrentes da boa e regular execução do objeto e, ainda, cumprir a legislação 

pertinente ao objeto deste Termo, bem como as cláusulas e condições avençadas no contrato; 

14.3 Prestar serviço com eficiência e qualidade e atender prontamente quaisquer exigências do 

representante da Contratante, inerentes ao objeto da contratação; 

14.4 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

14.5 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 

contrato conforme especificado no edital; 

14.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

14.7 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada de 

acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 

às reclamações formuladas; 

14.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução contratual, incluindo 

mão-de-obra, seguros de acidentes (inclusive contra terceiros), impostos, contribuições 

previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem devidos, relativamente à 

execução dos serviços e aos empregados; 

14.9 Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao FGTS, 

INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Justiça Trabalhista, Carteiras Profissionais 

devidamente registradas, apresentando os respectivos comprovantes, sempre que exigidos; 

14.10 Manter o seu pessoal devidamente uniformizado, de acordo com o clima da região e com o 

disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s); substituir imediatamente, todo e qualquer de seus 

empregados ou prepostos que sejam julgados inconvenientes à ordem ou às normas disciplinares 

da Contratante. 

14.11 Submeter-se às normas e condições impostas pela Contratante, quanto ao comportamento, 

discrição e urbanidade de seus empregados, bem como ao cumprimento dos horários estabelecidos 

e ao controle de presença e permanência dos empregados em serviço. 

14.12 Os trabalhos deverão ser executados seguindo as orientações, normas técnicas pertinentes e 

padrões adotados pela Contratante. 

14.13 Fornecer e manter no local de trabalho todo equipamento, acessórios e demais materiais 

necessários à prestação dos serviços (caso necessário); 

14.14 Quando do início das atividades e sempre que solicitada, deverá apresentar a relação de 

empregados, relativo ao quadro funcional disponibilizado para execução do contrato. Sempre que 

houver substituição de empregado deverá ser apresentado os mesmos documentos quando do 

início das atividades com no mínimo de 24 horas à Diretoria de Engenharia e Manutenção do 

SAAE; 

14.15 Providenciar, anualmente, à suas expensas, a renovação dos exames de saúde física e 

mental do funcionário e apresentar comprovante à Contratante; 
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14.16 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na Legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em 

dependências da Contratante; 

14.17 Fica a Contratada obrigada a apresentar toda e qualquer informação e documentação 

solicitada pela Contratante, dos profissionais indicados para a prestação de serviços. 

14.18 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos, em bens da Contratante, quer sejam 

causados por seu pessoal ou em consequência da má execução dos serviços; 

14.19 Respeitar e cumprir todos os preceitos trabalhistas em vigor e, demais ordens correlatas e 

orientações emanadas das autoridades de setores competentes para o fiel desempenho das 

atividades especificadas; 

14.20 Designar um preposto não vinculado ao contrato em tempo integral que responderá pela 

execução do Contrato, o qual servirá ainda de elemento permanente de ligação com a Contratante, 

inclusive disponibilizando e-mail oficial para contato, e realização de eventuais notificações. 

14.21 Cabe ao Preposto da Contratada inspecionar os postos de serviço, de acordo com a rotina 

estabelecida; 

14.22 Apresentar junto à nota/fatura folhas de pagamentos de seus funcionários, documentos 

comprobatórios de que as contribuições sociais, impostos, taxas e outras, estão sendo recolhidas 

em dia; 

14.22.1  O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito 

por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade em que ocorre 

a prestação dos serviços; 

14.23 Efetuar controle diário de frequência permitindo o acesso diário à Contratante, por 

intermédio da Diretoria de Engenharia e Manutenção do SAAE; 

14.24 Apresentar à Diretoria de Engenharia e Manutenção do SAAE, ou outro órgão competente, 

por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários. 

14.25 Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

14.26 Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação prevista no edital, 

especialmente com a manutenção da regularidade cadastral junto aos órgãos competentes, sob 

pena de suspensão dos pagamentos até a devida regularização; 

14.27 Cumprir fielmente e pontualmente toda a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, 

civil e comercial, especialmente no tocante à execução do contrato que será oriundo deste Termo 

de Referência, de modo a evitar demandas judiciais provenientes de responsabilidade subsidiária 

do tomador de serviços; 

14.28 Substituir qualquer funcionário, dando ciência à Contratante, no caso de falta, ausência 

legal ou férias, de maneira a não prejudicar o andamento e a boa execução dos serviços, no prazo 

máximo de 24(vinte e quatro) horas do fato gerador; 
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14.29 Providenciar o afastamento de qualquer empregado da Contratada, solicitado pelo 

Contratante, em virtude de conduta incompatível com as normas institucionais; ou de não ter 

executado as tarefas que lhe são cometidas pelo presente Contrato, substituindo-o no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação; 

14.30 Apresentar à Contratante, quando solicitado, Registro da Situação dos empregados, bem 

como de regularidade de situação da empresa Contratada; 

14.31 Não transferir a outrem o cumprimento da obrigação assumida; 

14.32 Manter em livro próprio o registro de todas as ocorrências relevantes que possam de algum 

modo, alterar ou prejudicar o desenvolvimento dos serviços; 

14.33 Cumprir rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo, no Edital e no contrato 

firmado entre as partes. 

14.34 Ocorrendo reajuste para as categorias, decorrente de Convenção, Acordo e Dissídio 

Coletivos, o SAAE admitirá o repasse para o contrato. 

14.35 Descontar das parcelas mensais as faltas ao serviço do pessoal que executará os serviços, a 

serem apontadas pelo órgão fiscalizador, desde que a contratada não tenha promovido as devidas 

substituições, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

14.36 Fornecer uniforme que identifique a contratada e que atenda aos padrões mínimos de 

apresentação, higiene e segurança.  

14.37 O regime de trabalho do funcionário destacado para prestação dos serviços deverá ser de 

acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho; 

14.38 É vedada a subcontratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto desta 

Licitação. 

15 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

15.1 Exercer a fiscalização dos serviços contratados 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; 

15.2 A contratante se obriga a cumprir as normas e condições contidas neste Termo, sem 

prejuízo às demais condições contidas na legislação pertinente, no edital do certame e no contrato 

firmado entre as partes; 

15.3 A Contratante por meio da Diretoria de Engenharia e Manutenção ou de seu preposto 

repassará à empresa contratada, previamente à execução, as orientações a serem seguidas; 

15.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, através de um servidor especialmente 

designados para esta função, na forma da Lei; 

15.5 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 

contrato conforme especificado no edital; 

15.6 Receber, conferir e atestar as notas fiscais/documentos de cobrança, acompanhadas de 

cópia de folha de pagamento emitida especificamente para o contrato, bem como as cópias das 

respectivas guias de recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de 
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Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível 

com o efetivo declarado; 

15.7 Exigir, sempre que necessário e/ou quando da inclusão de novos funcionários, a respectiva 

Carteira Profissional para comprovar o registro da função profissional dos empregados alocados 

para o serviço; 

15.8 Verificar e exigir a execução das rotinas de serviços periódicos estabelecidos neste Termo 

de Referência; 

15.9 Promover reuniões com o(s) representante(s) da Contratada definindo procedimentos para 

o perfeito desenvolvimento dos trabalhos; 

15.10 Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais; 

15.11 Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades observadas na execução do serviço 

contratado; 

15.12 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 

16 DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO 

 

16.1. A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 

bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à CONTRATANTE para que 

esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção do contrato, sendo essencial para tanto 

que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital. 

16.2. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, sob 

pena de rescisão contratual. 

 

17 DA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E DA 

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

17.1.  A empresa licitante deverá apresentar para comprovação da Qualificação Técnico-

operacional os seguintes documentos: 

 

 17.1.1. 1 (um) atestado (ou declaração), no mínimo, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da LICITANTE, o qual comprove que a licitante prestou ou 

está prestando, de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto do Termo de Referência, 

sendo compatível com as funções apresentadas em cada posto de trabalho, com ênfase em serviços 

de encanadores e agentes de limpeza pública, sendo estes os postos com maior número de 

empregados, ficando a cargo da contratante a análise de similaridade entre objeto referente à 

licitação e atestado apresentado. 

 

17.1.1.1 Os atestados (declarações) de capacidade técnico-operacional deverão 

referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária da 

LICITANTE especificadas no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como 

no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB;  
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17.1.1.2 Os atestados (declarações) deverão comprovar que a LICITANTE tenha 

executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado, de acordo 

com subitem 17.1.1 por período não inferior a 1 (um) ano, até a data da abertura da sessão 

pública da licitação; 

 

17.1.1.3 Para a comprovação da experiência mínima de 01 (um) ano será aceito o 

somatório de atestados (declarações), sendo que os mesmos deverão contemplar execuções em 

períodos distintos (períodos concomitantes serão computados uma única vez) e terem sido 

expedidos após a conclusão dos contratos ou decorrido, pelo menos, seis meses do início de 

sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior; 

 

17.1.1.4 A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá 

disponibilizar todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados 

(declarações) solicitados, à ratificação das informações neles insertas ou do efetivo 

atendimento aos requisitos técnicos exigidos neste Termo, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, e os respectivos Termos Aditivos, 

Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser 

requeridas mediante diligência. 

 

17.2 Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante legal da empresa, de que, sendo 

vencedora da Licitação comprovará junto à CONTRATANTE o nível de escolaridade exigida 

para os profissionais; 

 

17.3. Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado (declaração) sejam 

idênticas à utilizada na definição dos cargos ora tratados, contudo as informações neles insertas 

deverão ser suficientes para que a área técnica da CONTRATANTE faça a aferição da 

compatibilidade dos profissionais/serviços com aqueles exigidos neste Termo de Referência. 

 

17.4. Nesta licitação, o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s), no mínimo em 

número de postos equivalentes ao da contratação. 

 

17.5. Declaração de que instalará escritório na cidade de Viçosa, a ser comprovado no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao 

disposto no item 10.6, ‘a’, do anexo VII da IN SEGES/MP nº 05/2017. Caso a licitante já 

disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a 

instalação/manutenção do escritório. 

 

17.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

 17.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 



  

 

46  
 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

 

18 DA VISTORIA (VISITA TÉCNICA) 

 

18.1. As empresas interessadas em participar da licitação poderão proceder à vistoria nos 

possíveis locais onde serão executados os serviços – ocasião na qual será firmada a declaração, em 

conformidade com o inciso III, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, examinando as áreas e tomando 

ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que, não serão aceitas alegações 

posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes. 

 

18.2. A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:30 às 11:30h e das 14:00 às 

17:00h, no setor de engenharia do SAAE - Viçosa, e agendada pelo telefone (31) 3899-5600, 

devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública. 

 

18.3. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na 

licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão 

admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir 

com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não 

previstas. 

 

 

18.4. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em 

que conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que 

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 

assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante (anexo 

XI). 

 

19 DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

19.1 A Contratante reserva o direito de impugnar a qualquer tempo, aqueles que, a seu juízo, 

não preencham os requisitos exigíveis para o desempenho dos serviços pertinentes; 

19.2 Quando do início das atividades, a Contratada apresentará atestado de antecedentes civil e 

criminal de toda mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações da Contratante; 

19.3 A Contratada deve manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para 

atender eventuais acréscimos solicitados pela Contratante, bem como impedir que a mão-de-obra 

que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 

instalações da mesma; 

19.4 Exigir da Contratada, mediante notificação formal, independentemente de justificativa, a 

retirada imediata de qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse da 

Contratante, devendo sua substituição ocorrer no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

19.5 A Contratada instruirá seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

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

19.6 A Contratada relatará à Contratante toda e qualquer irregularidade observada nos Postos de 

serviço das instalações onde houver prestação de serviços; 

 

20 CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

20.1 Serão consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações contidas neste 

Termo de Referência, no Edital e seus anexos, apresentarem o MENOR PREÇO POR LOTE 

para a execução dos Serviços. 

 

20.2 Justifica-se a licitação ser feita em lotes no intuito de aumentar empresas participantes do 

processo licitatório visto que o pregão em questão conta com dois lotes onde eles são 

referenciados em diferentes convenções, o que pode gerar diminuição significativa nas empresas 

que estão aptas a prestar todo tipo de serviço requisitado neste termo de referência. 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 
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licitatória compatível com o valor global das 

contratações.  

 

Uma leitura apressada poderia levar 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 deve ser adotada quando: “tal medida propiciar melhor aproveitamento das 

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 lotes, 

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 lotes permitirá 

a participação de um maior número de licitantes, todavia, apesar da competição e acirrada 

disputa entre os licitantes serem objetivos traçados na norma regulatória, esta razão não 

sobrepõe à possibilidade de prejuízo ao erário. O que se pretende com o processo licitatório 

em questão, além da democratização da participação, é a maior economicidade para a 

Administração, visto que dois processos licitatórios ensejam em despender recurso público 

duas vezes. 
 

A Administração Pública, por óbvio, encontra-se obrigada 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 necessário, 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.  
 

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, possibilitando que 

empresas distintas, capacitadas e vinculadas aos serviços separados no lotes aos quais desejam 

participar prestem serviços específicos e sejam melhor fiscalizadas. 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 serviços e na observância dos prazos.  

 

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 
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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". 
 

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

conjunto. A licitação em questão, se realizada de forma global, 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”. 
 

21 PAGAMENTO 
 

21.1 A Administração disporá de 5 (cinco) dias úteis, após a apresentação da NOTA FISCAL e 

“ACEITE” dos serviços pelo fiscal, ao setor financeiro do SAAE, para processar o 

pagamento, não sendo permitido, por Lei, antecipar o pagamento. 

21.2 O pagamento deverá ser efetuado mensamente, mediante a apresentação da Nota Fiscal 

pela Contratada, devidamente atestada pelo servidor designado para acompanhamento dos 

serviços, sem qualquer reajuste automático de preços ou aplicação de correção monetária. 

21.3 Os pagamentos serão procedidos por meio de ordem bancária, através de crédito em conta 

corrente da Contratada. 

21.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 

comprovações: 

 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais 

ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;  

 Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal 

ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

21.5 Os pagamentos ficam condicionados à regularidade de situação da firma, averiguada no 

dia do pagamento. 

21.6 O pagamento de qualquer Nota Fiscal de Prestação de Serviços apresentada pela 

Contratada será suspenso, no todo ou em parte, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas 

contratuais, ficando o mesmo retido até que a Contratada atenda à cláusula infringida, nos 

seguintes casos: 

 Não cumprimento de obrigação contratual; 

 Paralisação dos serviços por culpa e dolo da CONTRATADA; 

 Não apresentação da Nota Fiscal sem o Ateste do Fiscal do Contrato; 

 Não apresentação dos comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas 

mensalmente. 
 

21.7 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a 

ampla defesa. 

21.8 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1991, quando couber. 
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21.8.1 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

21.8.2 A parcela mensal a ser paga a título de aviso prévio trabalhado e indenizado 

corresponderá, no primeiro ano de contratação, ao percentual originalmente fixado na 

planilha de preços, de acordo com item 4.4 da planilha de composição de preços. 

21.8.3 A adequação de pagamento de que trata o subitem anterior deverá ser prevista em termo 

aditivo, pois de acordo com TRT6, o percentual devido a título de aviso prévio a partir 

do segundo ano de execução contratual passa a ser de um décimo do valor máximo 

admitido pelo Acórdão 3006/2010-TCU-Plenário. 

21.8.4  Caso tenha ocorrido a incidência parcial ou total dos custos com aviso prévio 

trabalhado e/ou indenizado no primeiro ano de contratação, tais rubricas deverão ser 

mantidas na planilha de forma complementar/proporcional, devendo o órgão contratante 

esclarecer a metodologia de cálculo adotada.  

21.9 A Contratante providenciará o desconto na fatura a ser paga, do valor global pago a título 

de vale-transporte em relação aos empregados da Contratada que expressamente optaram por 

não receber o benefício previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado 

pelo Decreto nº 95.247, de 17 de novembro de 1987. 

21.10  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, Sendo: 
 

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

VP = Valor da parcela a ser paga 
 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (tx) = (6/100)/365                       I= 0,00016438 
 

                    Tx = Percentagem de taxa anual = 6% 

21.11 A contratada não poderá vincular o pagamento dos salários dos trabalhadores 

alocados no contrato, bem como as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias ao 

recebimento dos serviços prestados no mês corrente, devendo ter condições financeiras 

para aguardar as etapas de conferências de planilhas, emissão de Nota Fiscal, e posterior 

pagamento. 

 

22 DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA 
 

22.1 Deverá ser criada Conta-Depósito Vinculada (Anexo B), com intuito de minimizar o 

risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da 

contratada tendo seu regramento estabelecido neste Termo de Referência.  
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A futura contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do 

contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do 

FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o 

momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 

22.2 A contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da 

prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal 

para todos os empregados; 
 

22.3 A contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da 

prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, 

ao sistema da Previdência Social, com o objetivo de verificar se as suas contribuições 

previdenciárias foram recolhidas; 
 

Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por 

falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e 

guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do 

Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das 

demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 
 

22.4 A CONTRATADA autorizará expressamente o provisionamento de valores para o 

pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem 

como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados 

pela contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, 

bloqueada para movimentação, os quais somente serão liberados para o pagamento direto 

dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições: condições estabelecidas no item 1.5 

do anexo VII-B da referida norma (IN 05/2017). 
 

22.5 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN 

SEGES/MP n.5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, 

incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou 

entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas 

obrigações: 
 

22.5.0 13º (décimo terceiro) salário; 

22.5.1 Férias e um terço constitucional de férias; 

22.5.2 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa;  

22.5.3 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

22.5.4 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles 

indicadas abaixo: 

 ITEM   

13o (décimo terceiro) salário 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) 

Férias e 1/3 Constitucional 12,10% (doze vírgula dez por cento) 
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Multa sobre FGTS e 

contribuição social sobre o aviso 

prévio indenizado e sobre o 

aviso prévio trabalhado 

5,00 % (cinco por cento) 

Subtotal 25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento) 

Incidência do Submódulo 2.2 

sobre férias, 1/3 (um terço) 

constitucional de férias e 

13o (décimo terceiro) salário* 

7,39% 

(sete vírgula trinta e 

nove por cento) 

7,60% 

(sete vírgula seis 

por cento) 

7,82% 

(sete vírgula 

oitenta e dois por 

cento) 

Total 

32,82% (trinta e 

dois vírgula oitenta 

e dois por cento) 

33,03% (trinta e 

três vírgula zero 

três por cento) 

33,25% (trinta e 

três vírgula vinte e 

cinco por cento) 

* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 

3% (três por cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no inciso II 

do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 
 

22.6 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata 

die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta 

licitação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão 

do Termo de Cooperação Técnica. 
 

22.7 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio 

da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que 

vier a prestar os serviços. 
 

22.8 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-

depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 
 

22.9 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante 

para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas ou 

de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas 

durante a vigência do contrato. 
 

22.10 Na situação do item acima, a empresa deverá apresentar a documentação que 

comprove a veracidade dos fatos alegados, como condição para utilização dos valores 

constantes da conta-depósito. 
 

22.11 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da data movimentação bancária, o comprovante das 

transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas, sob pena 

de multa de 0,5% (meio por cento) total do valor do contrato inicial. 

22.12 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à 

respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação 

da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço 

contratado. 
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23 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

23.1 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. 

23.2 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, desde que realizada previamente, e por escrito 

advertência; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

respectivas especificações deste termo de referência. 

23.3 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; 

23.4 O(s) fiscal(ais) dos serviços será o servidor designado para acompanhamento do Contrato. 

23.5 O exercício da fiscalização pelo servidor designado para acompanhar os serviços, não 

excluirá ou reduzirá em nada a responsabilidade da CONTRATADA. 

23.6 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. 

23.7 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. 

 

24 REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 

 

24.1 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; 

24.2 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; 

24.3 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; 
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 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. 
 

24.4 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias 

úteis, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos 

custos; 

24.5 Sempre haverá possibilidade de negociação para estabelecimento de preço revisado a 

menor do solicitado; 

24.6 O prazo de sessenta dias, 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; 

24.7 O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de 

custos alegada pela contratada; 

24.8 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. 

24.9 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. 
 

25 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

25.1 Fica estabelecido o Foro do Município de Viçosa, para solução de quaisquer pendencias, 

quer sejam administrativas, ou judiciais. 
 

25.2 Na hipótese de omissão ou dúvida quanto ao cumprimento de quaisquer regras 

estabelecidas neste termo de referência deverá ser observado o estabelecido na Instrução 

Normativa Nº 5/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento E Gestão segundo 

disposto no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI n.º 02, de 30/04/2008. 

 

 

Viçosa, 08 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Diogo Antônio B. de A. Rezende 

Diretoria de Engenharia e Manutenção 
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ANEXO A 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Nº do Processo: 

Licitação: Pregão Eletrônico Nº  

Dia  / /  às  :  horas 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

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

B Município/UF:  

C Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:  

D Número de meses de execução contratual: 12 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Tipo de Serviço Unidade de Medida 

Quantidade total a contratar 

(Em função da unidade de 

medida) 

   

MÓDULOS 

Mão de obra 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Dados para composição dos custos referentes a mão de obra 

 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas) 

 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

 Salário Normativo da Categoria Profissional 

 Categoria Profissional (vinculada à execução contratual) 

 Data-Base da Categoria (dia/mês/ano) 
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Módulo 1 - Composição da Remuneração 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

 Salário-Base  

 Adicional de Periculosidade  

 Adicional de Insalubridade  

 Adicional Noturno  

 Adicional de Hora Noturna Reduzida  

 Outros (especificar)  

Total  

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$) 

2.1.1 13º (décimo terceiro) Salário  

2.1.2 Adicional de Férias  

Total  

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 

contribuições 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$) 

2.2.1 INSS 20,00%  

2.2.2 Salário Educação 2,50%  

2.2.3 SAT   

2.2.4 SESC ou SESI 1,50%  

2.2.5 SENAI - SENAC 1,00%  

2.2.6 SEBRAE 0,60%  

2.2.7 INCRA 0,20%  

2.2.8 FGTS 8,00%  

Total  
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Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários 

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

2.3.1 Transporte  

2.3.2 Auxílio-Refeição/Alimentação  

2.3.3 Assistência Médica e Familiar  

2.3.4 Outros (especificar)  

Total  

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários 

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias  

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições  

2.3 Benefícios Mensais e Diários  

Total  

Módulo 3 - Provisão para Rescisão 

3 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

3.1 Aviso Prévio Indenizado  

3.2 Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  

3.3 Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado  

3.4 Aviso Prévio Trabalhado  

3.5 Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado  

3.6 Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado  

Total  

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências Legais 

4.1 Provisão para Rescisão Valor (R$) 

4.1.1 Substituto na Cobertura de Férias  

4.1.2 Substituto na Cobertura de Ausências Legais  

4.1.3 Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade  

4.1.4 Substituto na Cobertura de Ausência por acidente de trabalho  

4.1.5 Substituto na Cobertura de Afastamento Maternidade  

4.1.6 Substituto na Cobertura de Outras Ausências (especificar)  

Total  
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Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada 

4.2 Intrajornada Valor (R$) 

4.2 Intervalo para repouso ou alimentação  

Total  

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$) 

4.1 Ausências Legais  

4.2 Intrajornada  

Total  

Módulo 5 - Insumos Diversos 

5 Insumos Diversos Valor (R$) 

5.1 Uniformes  

5.2 Materiais  

5.3 Equipamentos  

5.4 Outros (especificar)  

Total  

Observação: Nos locais onde serão disponibilizados equipamentos de controle de frequência, deverá ser 

lançado o valor da depreciação do material 

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$) 

6.1 Custos Indiretos   

6.2 Lucro   

6.3 Tributos   

 6.3.1. Tributos Federais (especificar)   

 6.3.2. Tributos Estaduais (especificar)   

 6.3.3. Tributos Municipais (especificar)   

Total  
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2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

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

A Módulo 1 - Composição da Remuneração  

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários  

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão  

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente  

E Módulo 5 - Insumos Diversos  

Subtotal (A + B +C+ D+E)  

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro  

Valor Total por Empregado  

3. QUADRO-RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

Tipo de Serviço 

(A) 

Valor Proposto por 

Empregado (B) 

Qtde. de 

Empregados por 

Posto (C) 

Valor Proposto por 

Posto 

(D) = (B x C) 

Qtde. de 

Postos (E) 

Valor Total do 

Serviço (F) = (D x 

E) 

1 
Serviço 1 

(indicar) 

R$  R$  R$ 

Valor Mensal dos Serviços  

4. QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

I Valor proposto por unidade de medida   

II Valor mensal do serviço  

III 
Valor global da proposta (Valor mensal do serviço multiplicado pelo número de 

meses do contrato) 
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ANEXO B 

 

DADOS PARA ABERTURA DE CONTA VINCULADA 

 

 

 

 

1- Dados pessoa Jurídica 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

 

 

2- Dados do Representante Legal da Pessoa Jurídica: 

 

Nome: 

CPF: 

Endereço: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser entregue pela empresa vencedora no ato da 

assinatura do contrato. 
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ANEXO C  

 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE 

PAGAMENTO DIRETO (conforme estabelecido na alínea "d" do item 1.2 do Anexo VII-B da 

IN SEGES/MPDG n. 5/2017) (a ser preenchido no momento da assinatura do contrato) 

 

CONTRATO N° XXXX     (identificação do licitante), inscrita no

 CNPJ nº  , por intermédio de seu representante legal, o Sr.   (nome do 

representante), portador da Cédula de Identidade RG nº  e do CPF nº   , AUTORIZA o 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa, para os fins do Anexo VII-B da Instrução 

Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. 039/2019 

 

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a 

qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos 

salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver 

falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da 

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na 

execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para 

movimentação, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da empresa) junto a 

instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de autorização prévia do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa, que também terá permanente autorização para 

acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer 

intervenção da titular da conta. (OBS: A assinatura desta “Autorização Complementar” 

deve ser precedida da solicitação de abertura da conta-depósito para a Instituição 

Financeira com quem se tenha firmado Termo de Cooperação Técnica e é condição para a 

celebração do contrato.) 

 

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o 

pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do 

contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês 

após o encerramento da vigência contratual. 

 

..........................................., .......... de.......................................... de 20.… 

 

 

 
                                              (assinatura do representante legal do licitante 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser entregue pela empresa vencedora no ato da assinatura do 

contrato. 
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ANEXO D    

MODELO DE TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO 

 

CONTRATO Nº XXX/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados através de 

profissionais para atuar em postos de trabalho nas seguintes funções: (servente de obra, 

encanador, pedreiro, calceteiro, vigia e Trabalhador de Serviços de Conservação e 

Limpeza de Áreas Públicas), a fim de atender às necessidades das diretorias de 

engenharia e manutenção e 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. 

 

Por meio deste instrumento, a...(nome da empresa)... nomeia e constitui seu(sua) 

preposto(a) o(a) Sr.(a) ... (nome do preposto)..., carteira de identidade n.o........., 

expedida pela .........., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o 

n.º..................., com endereço na ................................................, para exercer a 

representação legal junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa, com 

poderes para receber ofícios, representar a Contratada em reuniões e assinar 

respectivas atas - obrigando a Contratada nos termos nela constantes, receber 

solicitações e orientações para o cumprimento do contrato, notificações de 

descumprimento, de aplicação de penalidades, de rescisão, de convocação ou 

tomada de providências para ajustes e aditivos contratuais, e todas as demais que 

imponham ou não abertura de processo administrativo ou prazo para a Contratada 

responder ou tomar providências, e para representá-la em todos os demais atos que 

se relacionem específica desta nomeação, que é a condução do contrato acima 

identificado. 

 

Viçosa, xx de xxxxxxxx de 2019. 

 

...(nome do representante legal )... 

...(qualidade do representante legal – sócio-gerente, diretor, procurador...) 

.Nome da empresa)... 

CNPJ: 

...(Nome do Preposto)... 

...(CPF do Preposto) 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser entregue pela empresa vencedora no ato da 

assinatura do contrato. 
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ANEXO E 

 

MODELO DE TERMO DE CONHECIMENTO E OBRIGAÇÕES DO 

PREPOSTO 

 

[NOME DA EMPRESA] 

 

CONTRATO Nº xxx/2019 

 

  ,  signatário do Contrato n.º  

 /2019, e 

  , designado Preposto pela empresa, 

declaramos ter conhecimento de todas as obrigações atribuídas ao Preposto nomeado 

para atuar na execução do referido contrato, conforme especificado no Edital de 

Licitação no Declaramos, ainda, que o Preposto tem capacidade gerencial para tratar de 

todos os assuntos previstos no instrumento contratual, o qual deverá, além de ser 

acessível por intermédio de telefones fixos e celulares, manter-se nas dependências do 

CONTRATANTE, das 

  às  horas, para, nos termos do art. 68 da Lei no 8.666/1993, 

proceder aos contatos com o representante da Administração durante a execução 

contratual e prestar atendimento aos profissionais em serviço, tais como: 

a) entregar contracheques, vales-transporte e vales-alimentação, quando não forem 

disponibilizados on line ou via cartão magnético; 

b) acompanhar e controlar, semanalmente, o registro de frequência; 

c) emitir relatórios e fornecê-los aos fiscais do contrato quando solicitado; 

d) desenvolver outras atividades de responsabilidade da CONTRATADA, 

principalmente quanto ao controle de informações relativas ao seu faturamento mensal, 

bem como a apresentação de documentos quando solicitado; 

e) manter a ordem, a disciplina e o respeito entre os profissionais alocados na execução 

do contrato, devendo orientar e instruir os empregados quanto às normas e os 

regulamentos internos do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa; 

f) observar os profissionais quanto ao uso do crachá de identificação, promovendo, a 
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correção das falhas verificadas; 

g) aplicar advertências e suspensões, procedendo à devolução às dependências da 

empresa dos profissionais que não cumprirem com suas obrigações e que cometerem 

atos de insubordinação, indisciplina ou desrespeito; 

h) providenciar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, a substituição do 

empregado que não comparecer ao posto de trabalho, no prazo máximo de duas horas 

a partir do início do funcionamento do posto de trabalho; 

i) manter cadastro atualizado dos profissionais, de forma que o CONTRATANTE 

possa verificar, a qualquer tempo, a conformidade dos requisitos exigidos para o 

preenchimento do cargo a ser coberto; 

 

Por fim, declaramos que o Preposto será responsável por receber notificações e 

advertências emitidas pelo CONTRATANTE. 

 

 

Viçosa,  de  de 2019. 

 

 

 

[IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PREPOSTO] 

 

 

 

[IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA] 

 

 

 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser entregue pela empresa vencedora no ato da 

assinatura do contrato. 
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ANEXO II – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 
 

PROCESSO Nº 051/2019 de 09/10/2019 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  INSC. EST.: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: 

BANCO: AG BANCÁRIA: CONTA: 
 

LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS PARA 

ATUAR EM POSTOS DE TRABALHO NAS FUNÇÕES E QUANTIDADES CONFORME DESCRITAS ABAIXO: 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS POSTOS CBO 
QTDE. 

POSTOS 

QTDE. 

EMPREGADO 

POR POSTO 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR 

TOTAL 

MENSAL R$ 

01 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Servente de Obras 

Água (Servente de Obras 1) para atender 

demanda do SAAE na prestação de serviços 

no sistema de abastecimento de água, em 

toda área de abrangência do município.  

7120-20 06 01 R$ 

 

R$ 

 

02 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Servente de Obras 

Esgoto (Servente de Obras 1) para atender 

demanda do SAAE na prestação de serviços 

no sistema de esgoto sanitário, em toda área 

de abrangência do município.  

7120-20 02 01 

 

R$ 

 

 

R$ 

 

03 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Encanador Água 

(Oficial 2) para atender demanda do SAAE 

na prestação de serviços no sistema de 

abastecimento de água, em toda área de 

abrangência do município.  

7241-10 04 01 

 

R$ 

 

R$ 

04 

Contratação de empresa para prestação de 

serviço continuados de Encanador Esgoto 

(Oficial 2) para atender demanda do SAAE 

na prestação de serviços no sistema de 

abastecimento de esgoto sanitário em toda 

área de abrangência do município.  

7241-10 02 01 R$ 

 

R$ 

 

05 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Pedreiro (oficial 2) 

para atender a demanda do SAAE na 

prestação de serviços nas obras civis de 

manutenção e ampliação do sistema de 

7252-10 02 01 R$ 

 

R$ 
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abastecimento de esgoto e nas obras civis 

de manutenção e ampliação nos edifícios 

administrativos, em toda área de 

abrangência do município.  

06 

 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Calceteiro (Oficial 

1) para atender a demanda do SAAE na 

prestação de serviços nas obras civis de 

manutenção, recomposição e recuperação 

de parte do calçamento das vias públicas 

onde houver intervenção do SAAE para 

serviços diversos de manutenção, ampliação 

e construção de redes de água e esgoto 

sanitário.  

7252-05 02 01 R$ 

 

R$ 

 

07 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Vigia para atender 

a demanda do SAAE na manutenção e 

guarda do patrimônio, equipamentos e 

pessoal próprios.  

5174-20 03 01 R$ 

 

R$ 

 

Valor total Mensal: R$ (.............)  

Valor total para 12 Meses: (valor total mensal  x  12 meses) R$............ (.............................) 

 

 

LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS PARA 

ATUAR EM POSTOS DE TRABALHO NAS FUNÇÕES E QUANTIDADES CONFORME DESCRITAS ABAIXO: 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS POSTOS   CBO 
QTDE. 

POSTOS 

QTDE. 

EMPREGADO 

POR POSTO 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 

MENSAL R$ 

01 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Conservação e 

Limpeza de Áreas Públicas, para atender a 

demanda do SAAE na prestação de 

serviços de gestão de resíduos sólidos, em 

toda área de abrangência do município.  

5142-25 01 10 R$ 

 

R$ 

 

Valor total Mensal: R$ (.............)  

Valor total para 12 Meses: (valor total mensal  x  12 meses) R$............ (.............................) 

 

Validade da Proposta (mínimo de 60 dias). 

 

Pagamento conforme edital. 

 

Prazo de execução: conforme edital. 

 

Data: ____/____/2019 

 

Assinatura do Representante Legal 
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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 039/2019, 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 039/2019 

Processo nº 051/2019 de 09/10/2019 

 

 

 

 

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 039/2019. 

 

 

 

___________________________, _____/_____/________ 

 

 

 

 

 

 

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 039/2019 

Processo nº 051/2019 de 09/10/2019 

 

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 
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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 039/2019, 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: 039/2019 

 

PROCESSO Nº: 051/2019 

 

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 039/2019 

Processo nº 051/2019 de 09/10/2019 

 

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 039/2019 

Processo nº 051/2019 de 09/10/2019 

 

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 prestação de serviços continuados através de profissionais 

para atuar em postos de trabalho nas seguintes funções: (servente de obra, encanador, pedreiro, 

calceteiro, vigia e Trabalhador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Públicas), a fim de 

atender às necessidades das diretorias de engenharia e manutenção e diretoria de limpeza pública 

do SAAE. 
 

LICITAÇÃO: Processo nº 051/2019 – Pregão 039/2019 – 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 

039/2019,  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 prestação de serviços continuados através de profissionais para atuar em postos de 

trabalho nas seguintes funções: (servente de obra, encanador, pedreiro, calceteiro, vigia e 

Trabalhador de Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Públicas), a fim de atender às 

necessidades das diretorias de engenharia e manutenção e diretoria de limpeza pública do SAAE, 

conforme descrito nas planilhas abaixo: 
 

LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS PARA 

ATUAR EM POSTOS DE TRABALHO NAS FUNÇÕES E QUANTIDADES CONFORME DESCRITAS ABAIXO: 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS POSTOS CBO 
QTDE. 

POSTOS 

QTDE. 

EMPREGADO 

POR POSTO 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 

MENSAL R$ 

01 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Servente de Obras 

Água (Servente de Obras 1) para atender 

demanda do SAAE na prestação de serviços 

no sistema de abastecimento de água, em 

toda área de abrangência do município.  

7120-20 06 01 R$ 

 

R$ 

 

02 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Servente de Obras 

Esgoto (Servente de Obras 1) para atender 

demanda do SAAE na prestação de serviços 

no sistema de esgoto sanitário, em toda área 

de abrangência do município.  

7120-20 02 01 

 

R$ 

 

 

R$ 
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03 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Encanador Água 

(Oficial 2) para atender demanda do SAAE 

na prestação de serviços no sistema de 

abastecimento de água, na área de 

abrangência do município.  

7241-10 04 01 

 

R$ 

 

R$ 

04 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Encanador Esgoto 

(Oficial 2) para atender demanda do SAAE 

na prestação de serviços no sistema de 

abastecimento de esgoto sanitário em toda 

área de abrangência do município.  

7241-10 02 01 R$ 

 

R$ 

 

05 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Pedreiro (oficial 2) 

para atender a demanda do SAAE na 

prestação de serviços nas obras civis de 

manutenção e ampliação do sistema de 

abastecimento de esgoto e nas obras civis de 

manutenção e ampliação nos edifícios 

administrativos, em toda área de abrangência 

do município.  

7252-10 02 01 R$ 

 

R$ 

 

06 

 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Calceteiro (Oficial 

1) para atender a demanda do SAAE na 

prestação de serviços nas obras civis de 

manutenção, recomposição e recuperação de 

parte do calçamento das vias públicas onde 

houver intervenção do SAAE para serviços 

diversos de manutenção, ampliação e 

construção de redes de água e esgoto 

sanitário.  

7252-05 02 01 R$ 

 

R$ 

 

07 

Contratação de empresa para prestação de 

serviços continuados de Vigia para atender a 

demanda do SAAE na manutenção e guarda 

do patrimônio, equipamentos e pessoal 

próprios.  

5174-20 03 01 R$ 

 

R$ 

 

Valor total Mensal: R$ (.............)  

Valor total para 12 Meses: (valor total mensal  x  12 meses) R$............ (.............................) 
 

LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS PARA 

ATUAR EM POSTOS DE TRABALHO NAS FUNÇÕES E QUANTIDADES CONFORME DESCRITAS ABAIXO: 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS POSTOS CBO 
QTDE. 

POSTOS 

QTDE. 

EMPREGADO 

POR POSTO 

VALOR 

 UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 

MENSAL R$ 

01 

Contratação de empresa terceirizada para 

prestação de serviços continuados de 

conservação e Limpeza de Áreas Públicas, 

para atender a demanda do SAAE na 

prestação de serviços de gestão de resíduos 

sólidos, em toda área de abrangência do 

município.  

5142-25 01 10 R$ 

 

R$ 

 

Valor total Mensal: R$ (.............)  

Valor total para 12 Meses: (valor total mensal  x  12 meses) R$............ (.............................) 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO: O valor 

unitário dos serviços 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. 

 

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 2.3 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 2.4, 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. 



  

 

78  
 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

2.9. Para a hipótese definida no item 2.8, 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 e 17.512.0447.8502 – 33.90.39. 

 

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 
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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. 

 

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; 
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4.1.8 – Exigir a substituição de qualquer funcionário da empresa contratada que não estiver 

desempenhado suas atividades nas perfeitas condições estabelecidas no Termo de Referencia; 

4.1.9 – Solicitar por escrito as correções, reparos ou substituições que se fizerem necessárias 

para o bom andamento dos serviços; 

4.1.10 – 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: 

4.2.2 Não transferir a terceiros, em parte ou o total das obrigações decorrentes deste contrato de 

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

4.2.3 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; 

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

4.2.5 Designar um preposto não vinculado ao contrato em tempo integral que responderá pela 

execução do Contrato, o qual servirá ainda de elemento permanente de ligação com a Contratante. 

4.2.6 Apresentar diariamente, no horário de início das atividades, todos os funcionários, com as 

respectivas equipes, em condições de iniciar a execução dos serviços. Para isto, todos os 

procedimentos segurança do trabalho, uniformes e o que mais se fizer necessário para a perfeita 

execução dos serviços a serem realizados; 
 

4.2.7 Apresentar, junto à Nota Fiscal/fatura folhas de pagamentos de seus funcionários, 

documentos comprobatórios de que as contribuições sociais, impostos, taxas e outras, estão sendo 

recolhidas em dia; 

4.2.8 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); 

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

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

especificados no 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; 

4.2.11 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; 

4.2.12 Não contratar ou empregar sob qualquer regime ou alegação pessoas do quadro 

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

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

execução dos serviços contratados; 
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4.2.14 Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações 

trabalhistas e tributárias; 

4.2.15 Prestar serviço com eficiência e qualidade e atender prontamente quaisquer exigências do 

representante da Contratante, inerentes ao objeto da contratação; 

4.2.16 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

4.2.17 Alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 

contrato conforme especificado no edital; 

4.2.18 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, encarregada de 

acompanhar a execução dos serviços, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo 

às reclamações formuladas; 

4.2.19 Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução contratual, incluindo 

mão-de-obra, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas 

e quaisquer outras que forem devidos, relativamente à execução dos serviços e aos empregados; 

4.2.20 Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao FGTS, 

INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Justiça Trabalhista, Carteiras Profissionais 

devidamente registradas, apresentando os respectivos comprovantes, sempre que exigidos,; 

4.2.21 Manter o seu pessoal devidamente uniformizado, de acordo com o clima da região e com o 

disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s); substituir imediatamente, todo e qualquer de seus 

empregados ou prepostos que sejam julgados inconvenientes à ordem ou às normas disciplinares 

da Contratante. 

4.2.22 Submeter-se às normas e condições impostas pela Contratante, quanto ao comportamento, 

discrição e urbanidade de seus empregados, bem como ao cumprimento dos horários 

estabelecidos e ao controle de presença e permanência dos empregados em serviço. 

4.2.23 Fornecer e manter no local de trabalho todo equipamento, acessórios e demais materiais 

necessários à prestação dos serviços (caso necessário); 

4.2.24 Quando do início das atividades e sempre que solicitada, deverá apresentar a relação de 

empregados, relativo ao quadro funcional disponibilizado para execução do contrato. Sempre que 

houver substituição de empregado deverá ser apresentado os mesmos documentos quando do 

início das atividades com no mínimo de 24 horas ao Fiscal do Contrato; 

4.2.25 Providenciar, anualmente, à suas expensas, a renovação dos exames de saúde física e 

mental do funcionário e apresentar comprovante à Contratante; 

4.2.26 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na Legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em 

dependências da Contratante; 

4.2.27 Fica a Contratada obrigada a apresentar toda e qualquer informação e documentação 

solicitada pela Contratante, dos profissionais indicados para a prestação de serviços. 
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4.2.28 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos, em bens da Contratante, quer sejam 

causados por seu pessoal ou em consequência da má execução dos serviços; 

4.2.29 Respeitar e cumprir todos os preceitos trabalhistas em vigor e, demais ordens correlatas e 

orientações emanadas das autoridades de setores competentes para o fiel desempenho das 

atividades especificadas; 

4.2.30 Cabe ao Preposto da Contratada inspecionar os postos de serviço, de acordo com a rotina 

estabelecida; 

4.3 Efetuar controle diário de frequência permitindo o acesso diário à Contratante, por 

intermédio do Fiscal do Contrato; 

4.4 Apresentar órgão responsável do SAAE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

4.5 Cumprir além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

4.6 Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação prevista no edital, 

especialmente com a manutenção da regularidade cadastral junto aos órgãos competentes, sob 

pena de suspensão dos pagamentos até a devida regularização; 

4.7 Cumprir fielmente e pontualmente toda a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, 

civil e comercial, especialmente no tocante à execução do contrato que será oriundo deste Termo 

de Referência, de modo a evitar demandas judiciais provenientes de responsabilidade subsidiária 

do tomador de serviços; 

4.8 Substituir qualquer funcionário, dando ciência à Contratante, no caso de falta, ausência 

legal ou férias, de maneira a não prejudicar o andamento e a boa execução dos serviços, no prazo 

máximo de 24(vinte e quatro) horas do fato gerador; 

4.9 Providenciar o afastamento de qualquer empregado da Contratada, solicitado pelo 

Contratante, em virtude de conduta incompatível com as normas institucionais; ou de não ter 

executado as tarefas que lhe são cometidas pelo presente Contrato, substituindo-o no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação; 

4.10 Apresentar à Contratante, quando solicitado, Registro da Situação dos empregados, bem 

como de regularidade de situação da empresa Contratada; 

4.11 Não transferir a outrem o cumprimento da obrigação assumida; 

4.12 Manter em livro próprio o registro de todas as ocorrências relevantes que possam de algum 

modo, alterar ou prejudicar o desenvolvimento dos serviços; 

4.13 Cumprir rigorosamente as condições estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e no 

contrato firmado entre as partes. 

4.14 Ocorrendo reajuste para as categorias, decorrente de Convenção, Acordo e Dissídio 

Coletivos, o SAAE admitirá o repasse para o contrato. 

4.15 Descontar das parcelas mensais as faltas ao serviço do pessoal que executará os serviços, a 

serem apontadas pelo órgão fiscalizador, desde que a contratada não tenha promovido as devidas 

substituições, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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4.16 Fornecer uniforme que identifique a contratada e que atenda aos padrões mínimos de 

apresentação, higiene e segurança.  

4.17 O regime de trabalho do funcionário destacado para prestação dos serviços deverá ser de 

acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho; 

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 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 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; 
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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 

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. 
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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 A Contratante reserva o direito de impugnar a qualquer tempo, aqueles que, a seu juízo, 

não preencham os requisitos exigíveis para o desempenho dos serviços pertinentes; 

7.2 Quando do início das atividades, a Contratada apresentará atestado de antecedentes civil e 

criminal de toda mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações da Contratante; 

7.3 A Contratada deve manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para 

atender eventuais acréscimos solicitados pela Contratante, bem como impedir que a mão-de-obra 

que cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 

instalações da mesma; 

7.4 Exigir da Contratada, mediante notificação formal, independentemente de justificativa, a 

retirada imediata de qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse da 

Contratante, devendo sua substituição ocorrer no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

7.5 A Contratada instruirá seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

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

Trabalho; 

7.6 A Contratada relatará à Contratante toda e qualquer irregularidade observada nos Postos de 

serviço das instalações onde houver prestação de serviços; 
 

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.  
 

CLÁUSULA NONA - DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA  
 

9.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da 

Conta- Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 são as 

estabelecidas neste Termo de Referência. 
 

9.2 A futura Contratada deve autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do 

contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 

trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do 

FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o 

momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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9,3 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: por        

falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias de 

recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com 

o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 

trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 
 

9.4 A CONTRATADA autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º 

salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões 

trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito 

vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, 

conforme disposto no anexo XII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, os quais 

somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições 

estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma. 
 

9.5 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN 

SEGES/MP n.5/2017 será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, 

incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou 

entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas 

obrigações: 

9.5.1 13º (décimo terceiro) salário; 

9.5.2 Férias e um terço constitucional de férias; 

9.5.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; 

e 

9.5.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

9.5.5 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles 

indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
 

9.6 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, 

conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação  e 

instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de 

Cooperação Técnica. 
 

9.7 Os valores referentes às provisões mencionadas no edital que sejam retidos por meio da conta-

depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar 

os serviços. 
 

9.8 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, 

os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados. 
 

9.9 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para 

utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos 

subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de 

situações ocorridas durante a vigência do contrato. 

9.9.1 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos  

9.9.2 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das 

transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 
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9.10 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à 

respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da 

categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da 

quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, 

conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017. 
 

CLÁUSULA DEZ: DAS PARTES INTEGRANTES: Integram o presente contrato o edital 

do pregão presencial 039/2019, seus respectivos anexos e o termo de referência. 
 

CLÁUSULA ONZE - 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 039/2019, 

aplicando-se nos casos omissos o disposto na legislação civil vigente. 
 

CLÁUSULA DOZE – 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. 

12.1 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 

CLÁUSULA TREZE - 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. 

 

 

_________________________________________ 

Diretor presidente do SAAE 

CONTRATANTE 

 

________________________________________ 

                                                  CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) ________________________________ 

 

2)_________________________________ 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 039/2019 
 

 

 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 039/2019, cujo objeto trata-se da contratação de empresa para 

prestação de serviços continuados através de profissionais para atuar em postos de trabalho nas 

seguintes funções: (servente de obra, encanador, pedreiro, calceteiro, vigia e Trabalhador de 

Serviços de Conservação e Limpeza de Áreas Públicas), a fim de atender às necessidades das 

diretorias de engenharia e manutenção e 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 21/11/2019 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 

 

 

 

 


