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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 059/2019 
 

EDITAL EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE - EPP 
 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s), conforme consta no 

anexo I – Termo de referência e anexo II – Planilha de Especificações 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 09h00min do dia 28/11/2019, 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 ITEM”, conforme descrito neste Edital e seus 

Anexos. Pelo fato dos itens solicitados neste edital apresentarem valores estimados abaixo R$ 

80.000,00, em conformidade com a lei 123/06 em seu artigo 48, inciso I, esta licitação será 

destinada â participação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - EPP. 
 

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 

cpl@saaevicosa.mg.gov.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:cpl@saaevicosa.mg.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 

  N.º 045/2019 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS – ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP 

 

 

MODALIDADE: PREGÃO 045/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

SETOR: DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, DIRETORIA DE 

LIMPEZA PÚBLICA E DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA 

PROCESSO: 059/2019 – 08/11/2019 

RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

28/11/2019 até as 09h00min, em sua sede na Rua do Pintinho, S/N, CEP 36570-210. 
 

HORÁRIO LIMITE PARA CREDENCIAMENTO: 28/11/2019 até as 09h00min. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL: 28/11/2019 às 

09h00min. 

 

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 – 3.3.90.30, 17.122.002.8501-

3.3.90.30, 17.512.0447.8502-3.3.90.30 e 17.512.0449.8503 -3.3.90.30 - exercício de 2019. 
 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s), conforme consta no 

anexo I – Termo de referência e anexo II – Planilha de Especificações do presente Edital. 
  

PRAZO DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, em uma única parcela, e 

em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Requisição de 

Fornecimento.  
 

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 09h00min do dia 28/11/2019, 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 ITEM”, cujo objeto trata-se da 

aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s), conforme consta no anexo I – 

Termo de referência e anexo II – Planilha de Especificações do presente Edital. 
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A presente licitação, cujo tipo é o de “MENOR PREÇO POR ITEM”, será 

integralmente conduzido pelo servidor da Autarquia, denominado pregoeiro, assessorado 

por sua equipe de apoio e reger-se-á pelas disposições dos Decretos Municipais nºs 

3893/2004, 3906/2005 e 5237/2018, bem como pela Lei nº 10520/02, retificada em 18 de 

julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, 

pelas demais legislações pertinentes, consoante às condições estatuídas neste instrumento 

convocatório e seus anexos, constantes do processo indicado acima. 

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 
 

O presente procedimento licitatório limita-se a aquisição de equipamentos de proteção 

individual (EPI’s), conforme consta no anexo I – Termo de referência e anexo II – Planilha 

de Especificações do presente Edital. 
 

1.1. Local de entrega do produto: Almoxarifado da ETA I – Rua do Pintinho S/N, Bela 

Vista, Viçosa MG, no horário de 8 às 11 horas e 13h30min às 17 horas. A entrega deverá 

ser previamente agendada, através do telefone (31) 3899-5609 ou endereço eletrônico 

cplsaaevicosa@yahoo.com.br. 
 

1.2. Prazo de entrega: Os materiais deverão ser entregues, em uma única parcela, e em um 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Requisição de Fornecimento. 
 

II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas exclusivamente os 

interessados qualificados como ME e EPP aptas a beneficiarem do tratamento diferenciado 

e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123/2006, que explorem ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, 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 17 horas, deverão ser atendidas as condições abaixo relacionadas, 

sendo que o não atendimento de qualquer das condições, independentemente de sua 

magnitude, implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta. 
 

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

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

suspensão temporária de participação em licitação imposta pelo SAAE, ou que tenham 

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

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

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

estabelecidas neste instrumento convocatório.  
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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); 

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 045/2019 

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

                    HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02                   

                    PREGÃO Nº 045/2019 

                    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 – 3.3.90.30, 

17.122.002.8501-3.3.90.30, 17.512.0447.8502-3.3.90.30 e 17.512.0449.8503 -3.3.90.30 - 

exercício de 2019. 

 

VII – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.     
 

7.1  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 

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

7.1.2 Certidão negativa de débito municipal da sede do licitante; 
 

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

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

7.1.5 Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual; 
 

7.1.6 Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT); 
 

 

7.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

7.2.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (com validade máxima de 90 

dias) expedida pelo cartório distribuidor da comarca licitante (Fórum). 

 

7.3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:    

 

7.3.1. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede do 

licitante.  
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7.3.2. Declaração para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93, 

nos termos dos modelos anexos ao Decreto nº 4358 de 05/09/2002, pelo qual o 

representante legal da empresa declara que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos, sob pena de infringir a lei. 

 

7.4. 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. 
 

7.5. 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: 
 

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

expedida pelo órgão de registro competente ou Declaração em conformidade ao disposto 

no art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, de que a empresa 

cumpre plenamente os requisitos previstos no referido artigo, quais sejam: 
 

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

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

legal fixado para a categoria em que se enquadra; 

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

3° da Lei Complementar n° 123/2006. 
 

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

ao LICITANTE enquadrado no item 7.5 o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

regularização, prorrogável por uma única vez a critério da Autoridade. 
 

7.8. 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). 
 

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

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

7.10. 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. 
 

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

subsequentes desta licitação. 
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VIII – DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

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

disponham: 

       8.1.1. Endereço de remessa; 

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

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

       8.1.3. O pregão presencial exige a presença de representante credenciado para a 

prática dos atos de lance, negociação e recurso, sendo que a ausência implicará a 

decadência desses direitos. 

8.2. É facultado ao licitante apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro por 

meio de um representante devidamente munido de documentos que o determinem como 

mandatário a participar deste procedimento licitatório. 

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

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

previstos neste Edital, por sua representada. 

 

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

documentos: 

I- Documento oficial de identidade do representante ou outro documento oficial com 

foto; 

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

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

certame em nome da licitante. 

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

acima. 

IV-      As micro-empresas 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 V, para que 

possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na 

forma do disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e demais alterações. 

 

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

credenciamento acompanhado de cópia autenticada da última alteração do contrato social 

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

da licitante. 

 

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

implicará nos seguintes impedimentos: 

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

licitante. 

 

8.8. Os documentos de credenciamento não deverão estar envelopados. 

 

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

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

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

empresa de encomenda expressa os envelopes (propostas, habilitação, a declaração de 

habilitação e a cópia autenticada do Contrato Social). 

 

8.10.  Após o horário limite estabelecido para o credenciamento e identificação dos 

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

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

serão admitidos novos proponentes. 

 

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

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

 

IX – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 

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

 

9.2. As propostas deverão ser datilografadas, redigidas à tinta azul ou preta em letra 

legível ou ainda impressas por qualquer outro processo eletrônico, em papel timbrado do 

proponente ou no anexo II, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, borrões ou 

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

empresa. 

 

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

abertos/grampeados. 

 

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

unitariamente e globalmente, assim como conterão obrigatoriamente todas as incidências 

que sobre eles possam recair. 

 

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

demais despesas incidentes, até a entrega no local indicado pela autarquia, correrão sempre 

por conta do proponente. 

 

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

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

 

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

nos termos e condições previstas neste edital. 
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9.8. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, 

do mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico, 

devendo ser respeitado os limites estabelecidos nos orçamentos realizados pela Autarquia. 

 

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

sua apresentação. 

 

9.10.  A licitante deverá fornecer os seguintes dados: razão social, CNPJ, endereço 

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

a respectiva agência onde deseja receber seus créditos. O CNPJ do licitante deverá ser o 

mesmo que constará da Nota Fiscal a ser emitida pela empresa vencedora desta licitação 

após a entrega de seu serviço. 

 

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

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

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

facilmente constatar que as especificações deste edital foram ou não atendidas. 
 

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

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

descritas neste instrumento.     

9.13. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

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

9.13.2. Não atenderem às exigências deste Edital. 

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

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

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

opção de marca e/ou valores por produto. 

9.13.6. Apresentarem valor que torne o objeto inexequível. 

9.13.7 Não apresentarem certificado, catálogo ou folder conforme solicitado.  
 

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 o fornecimento do objeto da presente licitação, e os respectivos 

valores ofertados.  



  

 

10 

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

TEL: 31-3899-5608 ............E-MAIL: selc@saaevicosa.mg.gov.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

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. 

 

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 7.5, 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. 
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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. 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 aberto o envelope contendo a 

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

suas condições habilitatórias. 

 

11.2. Se o licitante desatender ás exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

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

aceitabilidade e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.     

 

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

apresentada pelo licitante em comparação àquela solicitada neste instrumento 

convocatório.    

 

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

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

  

11.5. Os documentos relativos á habilitação que não possuírem prazo de validade 

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

prevista para a apresentação das propostas. 

 

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

declarada inabilitada. 

 

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

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

 

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

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

representantes das licitantes presentes.    

 

XII – INSTRUÇÕES E NORMAS PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS  

 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

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

úteis para a apresentação das razões do recurso, no qual poderão juntar memoriais, ficando 

as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar contra-razões em igual número de 
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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 contra-razões contar-se-á 

da data da lavratura da ata. 

 

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

Autoridade competente homologará o resultado da licitação.   

 

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

Lei nº 8666/93, caberá: 

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

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

referido no preâmbulo deste Edital, nos casos de: anulação ou revogação da licitação; 

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

penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

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

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

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

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

intimação do ato.        

 

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

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

nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, 

a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 

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

 

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

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

 

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

 

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

aproveitamento. 
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12.11. Os memoriais dos recursos e contra razões 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 7.7, o prazo recursal ficará postergado até 

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

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

sua reabertura a todos os LICITANTES presentes.   

 

XIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

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

licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, dos preços a serem registrados, da análise dos documentos de habilitação 

dos recursos interpostos além de outros registros pertinentes. 

 

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

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

 

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

responsável adjudicará e homologará o procedimento licitatório ao licitante vencedor.     

 

XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não 

mantiverem a proposta, falharem na execução do contrato, comportarem-se de modo 

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem qualquer espécie de fraude, poderão ser 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 

causados à Administração Pública. 

a) advertência; 

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

de 2% (dois por cento) sobre o valor total da licitação;  

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração e/ou 

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

 

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

defesa por parte do adjudicatário, na forma da lei. 

 

14.3. O licitante que não realizar a entrega dos produtos dentro do prazo previsto no item 

1.2 deste edital, sofrerá com as sanções descritas nas alíneas a, b e c do item 14.1. 
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XV – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

15.1. O proponente vencedor deverá retirar a Ordem de Fornecimento no prazo máximo de 

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

15.2. 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.   
 

15.3. 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. 
 

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

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

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

especificações e condições do edital. 
 

15.5. 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. 
 

XVI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

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

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

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

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

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

entre a data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, 

excluídos os períodos de carência, para recebimento definitivo e liquidação das despesas 

previstas neste contrato, utilizando o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que 

represente o menor valor acumulado no período, desde que a Contratada não tenha sido 

responsável, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento. 
 

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

FISCAL e ACEITE dos produtos, para processar o pagamento. 

 

16.4. O termo de garantia deverá ser preenchido, assinado, ser reconhecido firma em 

cartório e entregue pela licitante vencedora, juntamente da nota fiscal, quando da 

entrega do bem, sob pena de retenção do pagamento e rescisão do vínculo, sem 

prejuízo das demais penalidades descritas no edital. 
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XVII- DA RESCISÃO 

 

17.1. A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de 

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

qualquer indenização nos seguintes casos: 

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

projetos ou prazos; 

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

prazo estipulado; 

c) Atraso injustificado da entrega de materiais; 

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

e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 

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

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

falecimento do contratado; 

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

Juízo do SAAE, prejudique a execução do Contrato; 

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

trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 

j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

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

o Contrato; 

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

conferida pela Lei 9.854/99; 

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

alterações. 

 

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 aquisição total ou parcial do produto a ser 

adquirido. 
 

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

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

18.3. 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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18.4. Maiores esclarecimentos serão prestados na sede do Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto, situado na Rua do Pintinho, S/N – Bairro Bela Vista – Viçosa/MG, Tel.: (31) 

3899-5608 fax.: (31) 3899-5609, pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 
 

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

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa/MG. 
 

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

outro, por mais especial que seja, para a solução de qualquer pendência atinente a este 

processo licitatório. 
 

 

Viçosa-MG, 12 de novembro de 2019. 

 

 

 Luciano Piovesan Leme 

Diretor Presidente do SAAE 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS – ME E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP 
 

Processo nº: 059/2019 
 

Modalidade: Pregão Presencial n.º 045/2019 
 

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item 
 

Data: 28/11/2019 
 

Horário: 09h00min.  
 

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

1. OBJETO 

 

1.1. Este Termo de Referência (TR) tem por objeto a aquisição de equipamentos de 

proteção individual (EPI´S) a serem utilizadas pelos servidores do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. 

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

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

formalização da contratação do objeto deste TR. 

1.3. Essa licitação levará em conta a aquisição das quantidades de materiais descritos 

para cada item, conforme especificações constantes no item 4 (quatro) deste Termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Objetivando a segurança dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – 

SAAE, nas prestações dos serviços realizados na cidade de Viçosa, a aquisição de 

EPI´S se faz necessária, tendo em vista a grande necessidade da proteção individual 

dos servidores no desempenho de suas atividades, protegendo-os dos vários riscos 

encontrados no ambiente de trabalho. 

2.2. O uso de EPI´S para servidores, além de trazer segurança durante a realização de 

uma ocupação (relativas ao exercício de uma ocupação ou atividade) fornece um 

conforto, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. Os equipamentos de proteção individual, de fabricação nacional ou 

importado, só poderá ser utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação 

(CA), expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no 

trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 

2.3. A quantidade prevista para aquisição está baseada no histórico de consumo dos 

últimos 12 (doze) meses. 
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3. PRAZO DE ENTREGA, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

 

3.1 Os materiais deverão ser entregues, em uma única parcela, e em um prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Requisição de Fornecimento. 

 

3.2 O horário para entrega deverá compreender entre às 08 e 10:30hs e entre às 13:30 e 

16hs, de segunda a sexta-feira. A entrega deverá ser previamente agendada na Seção 

de Materiais e Patrimônio - SEMP, através do telefone (31) 3899 5609 ou pelo 

endereço eletrônico semp@saaevicosa.mg.gov.br. 

3.3 O local de entrega dos materiais é no almoxarifado do SAAE Viçosa, localizada na 

Rua do Pintinho, s/n, Bairro Bela Vista, Viçosa, MG. 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO E DOS QUANTITATIVOS 

 

4.1. A planilha abaixo apresenta os itens e quantidades a serem adquiridos para consulta 

de preços. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

1.  

Capa de chuva confeccionada em tecido sintético revestido 

de pvc, com mangas (tipo morcego), capuz conjugado, 

fechamento frontal através de botões de pressão e costuras 

através de solda eletrônica. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Unid. 280 

2.  

Óculos de segurança constituídos de armação e visor em 

uma única peça de policarbonato com meia borda superior e 

nas laterais para maior proteção e possui tratamento contra 

raios uva e uvb. As hastes, do tipo espátula, são 

confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 

fendas para ventilação e são fixas à armação através de 

pinos plásticos.  

-proteção contra partículas volantes;  

-pode ser como óculos de sobrepor ao óculos graduado; 

 

-testado e aprovado dentro nas normas internacionais de 

qualidade;  

-atende a norma (ansi.z.87.1/2003); 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Unid. 80 

3.  

Protetor auricular (tipo plug), confeccionado em borracha de 

silicone tipo farmacêutico inerte, neutro e antialérgico, com 

3 ou 4 flanges, com cordão em algodão. Tamanho único. 

-mínimo de 15 db nrrsf e em 125 hz mínimo de 18 db. 

Nota 01: acondicionado em embalagem plástica. 

Nota 02: apresentar certificado de aprovação (ca) que atenda 

às especificações. 

Unid. 80 

mailto:semp@saaevicosa.mg.gov.br
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- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

4.  

Filtro com rosca, combinado contra gases, vapores e 

aerodispersoides, para proteção contra gases orgânicos, 

inorgânicos, amônia, dióxido de enxofre e partículas toxicas. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Unid. 26 

5.  

Óculos de proteção, modelo ampla-visão, constituído de 

armação confeccionada em uma única peça de material 

plástico rígido, recoberto com borracha macia, que se 

acomoda à face do usuário, tirante elástico, utilizado para 

ajuste à face do usuário, preso nas laterais da armação e 

visor de policarbonato incolor ou cinza. O modelo cobre 

toda a região em torno dos olhos do usuário para proteção 

contra gases ácidos e vapores orgânicos. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Unid. 25 

6.  

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante 

para partículas, com formato dobrável, solda ultra-sônica em 

todo o seu perímetro, apresentando face interna (que fica em 

contato com o rosto do usuário) na cor branca ou azul clara 

e face externa nas cores branca, azul royal, azul clara, azul 

marinho, cinza ou vinho. Nas laterais externas do respirador 

são fixadas duas presilhas de material plástico na cor azul, 

uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica 

branca, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na 

parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a 

outra na parte inferior, para fixação na altura da nuca do 

usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de 

material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo 

nasal. Na face lateral do respirador existe um dispositivo de 

material plástico azul, dotado internamente de uma válvula 

de exalação. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Unid. 1.130 

7.  

Sapato ocupacional 

- norma: nbr iso 20347 

- material: couro vaqueta 

- tratamento: hidrofugado 

- cor: branca 

- fechamento: cadarço 

- ilhos: plástico 

- lingueta: lisa 

- dorso: forrado 

- espessura dorso: 2mm 

Par 15 
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- solado: bidensidade bicolor com barra antitorção 

- palmilha montagem: não tecido 

- palmilha limpeza: e.v.a antimicrobiana 

- forração calcanhar: couro 

- forma construtiva: costura strobel 

- biqueira: s/biqueira 

- material biqueira: n/a 

- tamanho: 36 a 44 

- classe: i 

Embalagem: saco plástico/caixa papelão 

- plano inspeção: nbr iso 20347. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

8.  

Macacão de saneamento confeccionado em pvc dupla face; 

com capuz acoplado, fechamento frontal primário por zíper 

e fechamento secundário em pala com quatro botões de 

pressão plásticos; espessura de 0,40 a 0,42 mm; luvas e 

botas de pvc acopladas através de solda eletrônica; 

testado e aprovado pelas normas bs 3546:1977; 

características e aplicabilidade: para proteção do tronco, 

membros superiores e inferiores do usuário, contra umidade 

proveniente de operações com uso de água; tamanho p, m, g, 

gg de acordo com pedido. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Unid. 15 

9.  

Cinturão lombar resistente e confortável que acompanha a 

anatomia do corpo oferecendo ajuste perfeito, com a 

finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. 

Fabricado em tecido resistente 100% algodão, estruturado 

com barbatana em nylon flexível na parte traseira para 

proteção e sustentação da região lombar. 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Unid. 10 

10.  

Máscara de solda com filtro de escurecimento automático 

(cassete cartucho) em inércia tem tonalidade 4 e quando 

ativado pode ser ajustado para tonalidades 9 e 13. Possui 

duas lentes de policarbonato para proteção do filtro sendo 

uma externa e outra interna. A carcaça é constituída com 

carneira (suspensão) em náilon regulável, com cinta de 

absorção de suor em espuma sintética. 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

 

Marca/modelo de referência: máscara de escurecimento 

automático, tonalidade 9 a 13, mev 0913, vonder. 

ca. de referência: 30196, ou similar de qualidade superior. 

Unid. 03 
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11.  

Avental confeccionado em raspa de couro, sem mangas, uma 

só peca, com emenda, tiras de fixação ao pescoço e cintura, 

fixadas com rebites metálicos e costuras, ajustáveis através 

de fivelas metálicas. Tamanho 1,00 x 0,60 m. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho).  

Unid. 10 

12.  

Luva de pvc 25cm - forrada 

Especificação: luva confeccionada com suporte têxtil em 

malha de algodão 100% antialérgico, com revestimento de 

cloreto de polivinila (pvc), com face palmar áspera, 

revestimento interno de malha em algodão. Tamanho 9.1/2" 

Punho 25 cm, na cor verde. Conforme norma en 374/1994. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

- C.A de referencia: 34.570 

Par 65 

13.  

Luva para proteção contra agentes mecânicos – luva de 

segurança confeccionada em malha de surdine de algodão; 

revestimento em látex natural na palma, dedos, dorso ou 

parte do dorso; acabamento antiderrapante; punho em malha 

de algodão, dorso ventilado. 
 

Níveis de desempenho mínimos exigidos 2221, em que: 2 - 

resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 2 - 

resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por 

punção. 
 

obs.; As luvas deverão ser fornecidas em no mínimo 03 

(três) tamanhos distintos. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Par 200 

14.  

Máscara facial panorâmica confeccionada em neoprene, 

peca facial inteira para as mais altas exigências em relação a 

vedação e conforto, vedação labial dupla para ajuste 

hermético e confortável, mascarilha interna com válvulas 

direcionais, todas manufaturadas com borracha resistente 

feita em epdm, não ataca a pele, tirante de 05 pontos de 

fixação fácil de ajustar e pratica, alça de transporte, amplo 

campo de visão, visor panorama de 180 graus feito em 

policarbonato muito flexível a choques e resistente a calor, 

preso através de um robusto aro de fixação em acho inox, 

não embaça devido a uma ótima ventilação, peça de ligação 

em uma única peça plástica fácil de reparar com conexão de 

rosca padrão rd 40x 1/7 conforme en 148-1, com membrana 

acústica em acho inox para uma excelente comunicação, 

bem como válvula de inalação e exalação, testada conforme 

en 136 e com marcação ce. 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Unid. 13 



  

 

22 

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

TEL: 31-3899-5608 ............E-MAIL: selc@saaevicosa.mg.gov.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

AUTARQUIA MUNICIPAL 

Viçosa - MG 

15.  

Bota de segurança confeccionada em borracha com cano até 

o joelho e cabedal vulcanizado em borracha; solado 

antiderrapante; altura do cano 38cm; norma: iso 

20347:2012; 

características e aplicabilidades 

proteção dos pés para trabalhos em lugares úmidos e 

lamacentos; tamanho 38 a 44 de acordo com pedido. 
 

- embalagem: saco plástico/caixa papelão 

- cor: Preta ou Branca a depender do pedido. 

- plano inspeção: nbr iso 20347. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Par 120 

16.  

Sapato social ocupacional masculino confeccionado em 

couro, com Biqueira True Line. Colarinho soft acolchoado 

.Fechamento em cadarço. Palmilha de montagem em 

poliéster resinado. Solado em PU bidensidade com injeção 

direta no cabedal, que possibilita amortecimento com 

absorção de impactos na entressola e no calcanhar. 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Par 10 

17.  

Sapato ocupacional feminino, fechado na parte superior e 

no calcanhar, confeccionado em EVA na cor preta,; solado 

de borracha antiderrapante na cor preta, resistente ao 

escorregamento em piso cerâmico e em piso de aço, 

resistente à absorção de energia na região do salto. Solado 

em formato Anabela sendo totalmente antiderrapante, com 

proteção máxima de segurança. Possui palmilha com 

tratamento Antimicrobiano, o que ajuda a evitar o mal 

cheiro. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Par 10 

18.  

Botina ocupacional com fechamento em elástico nas 

laterais, confeccionada em M Micro e forro antibacteriano, 

não contém componentes metálicos com as seguintes 

características: 

Cabedal confeccionado em M Micro microfibra com 

espessura de 13 linhas.  

Contraforte Termoplástico 1,5mm 

Linha Em nylon 30 na cor cinza 

Biqueira Peça plástica injetada em polipropileno, espessura 

de 1,5 mm.  

Forro de Gáspea e Suador Em tecido não 

Tecido de fibra curta com espessura mínima de 1,9mm; 

Palmilha de montagem Não tecido 100% poliéster, 

agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm, costurada 

pelo processo strobel. 

Par 475 
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Palmilha de limpeza Em EVA antifungo antibactéria 

acabamento em tecido não tecido três mm de espessura. 

Solado constituído de duas camadas de poliuretano (Pu) 

expandido bi-densidade, injetado diretamente no cabedal, 

sendo a 1º camada (entressola) mais macia e leve (densidade 

de 0,4g/cm3) proporcionando maior conforto, e a 2º camada 

(densidade 1,0g/cm3) é a mais resistente a objetos cortantes 

perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. 

Nesta 2º camada o sistema antiderrapante é constituído de 

ranhuras especiais de 3mm de altura, 6mm de largura entre 

os desenhos de planta. - Numeração:  de 34 a 45 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

19.  

Botina de segurança confeccionada em vaqueta na cor 

preta com curtimento ao cromo, elásticos laterais encobertos 

com trama dupla, costuras duplas centralizadas, palmilha de 

montagem costurada junto ao cabedal (sistema strobel), 

acolchoado no dorso, palmilha em espuma antibacteriana, 

solado Bidensidade em Poliuretano (PU) – injetado 

diretamente no cabedal com perfil antiderrapante e sistemas 

de absorção de impacto no solado e na planta do pé, 

resistente a penetração de objetos pontiagudos. Com bico de 

aço. Numeração: de 35 a 45 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Par 20 

20.  

Luva de pvc 35cm - forrada 

Especificação: luva confeccionada com suporte têxtil em 

malha de algodão 100% antialérgico, com revestimento de 

cloreto de polivinila (pvc), com face palmar áspera, 

revestimento interno de malha em algodão. Tamanho 9.1/2" 

Punho 35 cm, na cor verde. Conforme norma en 374/1994. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 
 

- C.A DE REFERENCIA: 34.570 

Par 165 

21.  

Luva confeccionada em raspa de couro curtido ao cromo, 

com reforços internos na palma e nos cinco dedos, punho 

com 15cm de comprimento e tamanho médio. 

- para uso em trabalhos pesados, cargas, descargas e soldas. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de aprovação do 

ministério do trabalho). 

Par 100 

22.  

Protetor solar uv fps 60 com repelente de insetos, para 

proteção de raios ultravioletas dos tipos uva e uvb, oil-free, 

resistente a água, proteção uvb fps 60, proteção uva fp-uva 

24, hipoalérgico, embalagem com 120 gramas, com prazo de 

validade de no mínimo 18 meses a contar da data da nota 

fiscal de entrega do produto. 

Unid. 55 
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- o protetor deve proteger a pele dos efeitos nocivos das 

radiações uva e uvb e repelir a ação de mosquitos, como o 

aedes aegypti, agente transmissor da dengue. O ativo com 

ação repelente deve ser inodoro. 

 

- o produto deve ser registrado na Anvisa. 

23.  

Protetor solar uv fps 60, para proteção de raios ultravioletas 

dos tipos uva e uvb, oil-free, resistente a água, proteção uvb 

fps 60, proteção uva fp-uva 24, hipoalérgico, embalagem 

com 120 gramas, com prazo de validade de no mínimo 18 

meses a contar da data da nota fiscal de entrega do produto. 

 

- O produto deve ser registrado na Anvisa. 

Unid. 200 

24.  

Cone de sinalização que atende a norma 15.071 da 

associação brasileira de normas técnicas - ABNT. Cone para 

sinalização viária extra-flexível, que permita dobrá-lo 

totalmente ao meio sem prejuízo do seu formato original. O 

cone ABNT é fornecido na cor laranja e resistente a 

intempéries, possui altura de 75 cm e peso mínimo de 3 kg. 

A base do cone ABNT é composta por oito sapatas 

distribuídas uniformemente melhorando sua fixação ao solo 

e permitindo a passagem de água sob o cone, evitando 

deslocamentos involuntários. O cone abnt possui dois 

rebaixos que servem p/ evitar o desgaste provocado pelo 

atrito em tempo de empilhamento, e onde são colocados os 

anéis refletivos. Os anéis são retro-refletivos, micro-

prismáticos à base de pvc com forro plástico com 

refletividade mínima de 300 candelas/lux/m2, tendo cada 

anel 10 cm de altura. 
 

ref.: merkbak 

Unid. 30 

25.  

Cavalete plástico dobrável, fabricado em polietileno, de 

baixa densidade, com proteção contra raios uv, resistente a 

intempéries (sol e chuva), com 1,00 m de altura x 1 m de 

comprimento x 80 cm de largura, com refletivo adesivo, e 

rebaixo para proteção das mesmas dos dois lados da peça. 

Utilização em interdição de áreas e sinalização de 

emergência.  

Unid. 20 

26.  

Fita zebrada preto-amarelo. Para sinalizar e delimitar áreas 

perigosas, e serem usadas em ambientes internos ou 

externos. Os rolos devem ser fornecidos nas cores amarelo e 

preto. Tamanho: rolo com 7,0(sete)centímetros de largura 

por 200(duzentos)metros de comprimento. 

Unid. 100 

Obs.: Deverá ser apresentado juntamente com a proposta, do item 01 ao 21, 

certificado de aprovação do ministério do trabalho) C.A e para o restante dos 

itens deverá ser apresentado catálogo, folder ou certificado com as especificações 

técnicas dos produtos ofertados, sob pena de desclassificação da proposta.  
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5. GARANTIA 
 

5.1  A licitante vencedora deverá assegurar a garantia dos materiais ofertados pelo prazo 

mínimo de 12 meses, a contar de seu recebimento e aceitação. 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

A aquisição de que se refere esse TR tem dotação orçamentária com as seguintes 

rubricas: Administração: 17.122.002.8501-3.3.90.30 exercício de 2019. 

Sistema de Resíduos Sólidos: 17.512.0448.8504 – 3.3.90.30 exercício de 2019. 

Sistema de Água: 17.512.0447.8502-3.3.90.30 exercício de 2019. 

Sistema de Esgoto: 17.512.0449.8503 -3.3.90.30 exercício de 2019. 
 

7. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

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

obrigações e responsabilidades da empresa Contratada: 

7.2 Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido no Item 3 desse 

Termo de Referência e qualquer alteração de prazo por parte da Contratada deverá 

ser comunicada por escrito com antecedência de 24 horas da data limite para 

entrega dos produtos e será avaliada pelo Fiscal do Contrato; 

7.3 Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis. 

7.4 As alterações promovidas por iniciativa da Contratada não poderão incrementar o 

preço consignado na proposta comercial o qual deverá ser fixo e irreajustável. 

7.5 A Contratada não poderá alegar em qualquer etapa do processo licitatório, o 

desconhecimento de eventuais dificuldades ou impedimentos para o cumprimento 

das obrigações da presente licitação. 

7.6 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, imediatamente, 

as partes do objeto entregue em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

7.7 Assumir a responsabilidade pela entrega de todos os materiais em estado de novo, 

sem uso, em suas devidas embalagens originais de fábrica e devidamente lacrados. 

7.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação sem 

prévia anuência do Contratante. 
  

8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

8.1 Exercer a fiscalização da entrega dos materiais 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; 

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

obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas; 

8.3 Efetuar o pagamento dos valores dentro das condições estabelecidas no TR; 
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9. PAGAMENTO 

 

9.1 A Administração disporá de 05 (cinco) dias úteis, após a apresentação da NOTA 

FISCAL, “ACEITE” dos produtos, para processar o pagamento, não sendo 

permitido, por Lei, antecipar o pagamento. 

 

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

10.1 Serão consideradas vencedoras as propostas que, atendidas as especificações 

contidas no Edital e seus anexos, apresentarem o MENOR PREÇO POR ITEM, 

para o fornecimento dos materiais. 

 

11. FISCALIZAÇÃO  

 

A fiscalização da entrega dos materiais será realizada por servidor previamente designado 

pelo SAAE que irá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

material entregue. 
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ANEXO II - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
 

PREGÃO Nº 045/2019               DATA: 28/11/2019 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ:  INSC. EST.: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: 

BANCO: AG BANCÁRIA: CONTA: 
 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, através do (a) Pregoeiro (a) e equipe de 

apoio, solicita à V.Sª.  cotação para o(s) material(is) abaixo, de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas no EDITAL. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

01  

Capa de chuva confeccionada em tecido 

sintético revestido de pvc, com mangas (tipo 

morcego), capuz conjugado, fechamento frontal 

através de botões de pressão e costuras através 

de solda eletrônica. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 280 

  

02 

Óculos de segurança constituídos de armação e 

visor em uma única peça de policarbonato com 

meia borda superior e nas laterais para maior 

proteção e possui tratamento contra raios uva e 

uvb. As hastes, do tipo espátula, são 

confeccionadas do mesmo material da armação, 

possuem 6 fendas para ventilação e são fixas à 

armação através de pinos plásticos.  

-proteção contra partículas volantes;  

-pode ser como óculos de sobrepor ao óculos 

graduado; 

-testado e aprovado dentro nas normas 

internacionais de qualidade;  

-atende a norma (ansi.z.87.1/2003); 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 80 
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03 

Protetor auricular (tipo plug), confeccionado em 

borracha de silicone tipo farmacêutico inerte, 

neutro e antialérgico, com 3 ou 4 flanges, com 

cordão em algodão. Tamanho único. 

-mínimo de 15 db nrrsf e em 125 hz mínimo de 

18 db. 

Nota 01: acondicionado em embalagem 

plástica. 

Nota 02: apresentar certificado de aprovação 

(ca) que atenda às especificações. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 80 

  

04 

Filtro com rosca, combinado contra gases, 

vapores e aerodispersoides, para proteção contra 

gases orgânicos, inorgânicos, amônia, dióxido 

de enxofre e partículas toxicas. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 
 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 26 

  

05 

Óculos de proteção, modelo ampla-visão, 

constituído de armação confeccionada em uma 

única peça de material plástico rígido, recoberto 

com borracha macia, que se acomoda à face do 

usuário, tirante elástico, utilizado para ajuste à 

face do usuário, preso nas laterais da armação e 

visor de policarbonato incolor ou cinza. O 

modelo cobre toda a região em torno dos olhos 

do usuário para proteção contra gases ácidos e 

vapores orgânicos. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 
 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 25 

  

06 

Respirador purificador de ar tipo peça 

semifacial filtrante para partículas, com formato 

dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu 

perímetro, apresentando face interna (que fica 

em contato com o rosto do usuário) na cor 

branca ou azul clara e face externa nas cores 

branca, azul royal, azul clara, azul marinho, 

Unid. 1.130 
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cinza ou vinho. Nas laterais externas do 

respirador são fixadas duas presilhas de material 

plástico na cor azul, uma de cada lado, através 

das quais passa uma fita elástica branca, 

entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça 

na parte superior, para fixação da peça no alto 

da cabeça e a outra na parte inferior, para 

fixação na altura da nuca do usuário. A parte 

superior externa da peça possui uma tira de 

material metálico moldável, utilizada para 

ajuste no septo nasal. Na face lateral do 

respirador existe um dispositivo de material 

plástico azul, dotado internamente de uma 

válvula de exalação. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 
 

Marca:__                   Numero C.A: 

07 

Sapato ocupacional 

- norma: nbr iso 20347 

- material: couro vaqueta 

- tratamento: hidrofugado 

- cor: branca 

- fechamento: cadarço 

- ilhos: plástico 

- lingueta: lisa 

- dorso: forrado 

- espessura dorso: 2mm 

- solado: bidensidade bicolor com barra 

antitorção 

- palmilha montagem: não tecido 

- palmilha limpeza: e.v.a antimicrobiana 

- forração calcanhar: couro 

- forma construtiva: costura strobel 

- biqueira: s/biqueira 

- material biqueira: n/a 

- tamanho: 36 a 44 

- classe: i 

Embalagem: saco plástico/caixa papelão 

- plano inspeção: nbr iso 20347. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Par 15 
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08 

Macacão de saneamento confeccionado em pvc 

dupla face; 

com capuz acoplado, fechamento frontal 

primário por zíper e fechamento secundário em 

pala com quatro botões de pressão plásticos; 

espessura de 0,40 a 0,42 mm; luvas e botas de 

pvc acopladas através de solda eletrônica; 

testado e aprovado pelas normas bs 3546:1977; 

características e aplicabilidade: para proteção do 

tronco, membros superiores e inferiores do 

usuário, contra umidade proveniente de 

operações com uso de água; tamanho p, m, g, gg 

de acordo com pedido. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 15 

  

09 

Cinturão lombar resistente e confortável que 

acompanha a anatomia do corpo oferecendo 

ajuste perfeito, com a finalidade de proteger a 

coluna de esforços intensos. Fabricado em 

tecido resistente 100% algodão, estruturado 

com barbatana em nylon flexível na parte 

traseira para proteção e sustentação da região 

lombar. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 10 

  

10 

Máscara de solda com filtro de escurecimento 

automático (cassete cartucho) em inércia tem 

tonalidade 4 e quando ativado pode ser ajustado 

para tonalidades 9 e 13. Possui duas lentes de 

policarbonato para proteção do filtro sendo uma 

externa e outra interna. A carcaça é constituída 

com carneira (suspensão) em náilon regulável, 

com cinta de absorção de suor em espuma 

sintética. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca/modelo de referência: máscara de 

Unid. 03 
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escurecimento automático, tonalidade 9 a 13, 

mev 0913, vonder. 

ca. de referência: 30196, ou similar de 

qualidade superior. 
 

Marca:__                   Numero C.A: 

11 

Avental confeccionado em raspa de couro, sem 

mangas, uma só peca, com emenda, tiras de 

fixação ao pescoço e cintura, fixadas com 

rebites metálicos e costuras, ajustáveis através 

de fivelas metálicas. Tamanho 1,00 x 0,60 m. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho).  
 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 10 

  

12 

Luva de pvc 25cm - forrada 

Especificação: luva confeccionada com suporte 

têxtil em malha de algodão 100% antialérgico, 

com revestimento de cloreto de polivinila (pvc), 

com face palmar áspera, revestimento interno de 

malha em algodão. Tamanho 9.1/2" 

Punho 25 cm, na cor verde. Conforme norma en 

374/1994. 
 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

- C.A de referencia: 34.570 
 

Marca:__                   Numero C.A: 

Par 65 

  

13 

Luva para proteção contra agentes mecânicos – 

luva de segurança confeccionada em malha de 

surdine de algodão; revestimento em látex 

natural na palma, dedos, dorso ou parte do 

dorso; acabamento antiderrapante; punho em 

malha de algodão, dorso ventilado. 
 

Níveis de desempenho mínimos exigidos 2221, 

em que: 2 - resistência à abrasão; 2 - resistência 

ao corte por lâmina; 2 - resistência ao 

rasgamento; 1 - resistência à perfuração por 

punção. 

OBS.; As luvas deverão ser fornecidas em no 

mínimo 03 (três) tamanhos distintos. 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

Marca:__                   Numero C.A: 

Par 200 
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14 

Máscara facial panorâmica confeccionada em 

neoprene, peca facial inteira para as mais altas 

exigências em relação a vedação e conforto, 

vedação labial dupla para ajuste hermético e 

confortável, mascarilha interna com válvulas 

direcionais, todas manufaturadas com borracha 

resistente feita em epdm, não ataca a pele, 

tirante de 05 pontos de fixação fácil de ajustar e 

pratica. 

alça de transporte, amplo campo de visão, visor 

panorama de 180 graus feito em policarbonato 

muito flexível a choques e resistente a calor, 

preso através de um robusto aro de fixação em 

acho inox, não embaça devido a uma ótima 

ventilação, peça de ligação em uma única peça 

plástica fácil de reparar com conexão de rosca 

padrão rd 40x 1/7 conforme en 148-1, com 

membrana acústica em acho inox para uma 

excelente comunicação, bem como válvula de 

inalação e exalação, testada conforme en 136 e 

com marcação ce. 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Unid. 13 

  

15 

Bota de segurança confeccionada em borracha 

com cano até o joelho e cabedal vulcanizado em 

borracha; solado antiderrapante; altura do cano 

38cm; norma: iso 20347:2012; 

características e aplicabilidades 

proteção dos pés para trabalhos em lugares 

úmidos e lamacentos; tamanho 38 a 44 de 

acordo com pedido. 

 

- embalagem: saco plástico/caixa papelão 

- cor: Preta ou Branca a depender do pedido. 

- plano inspeção: nbr iso 20347. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Par 120 

  

16 
Sapato social ocupacional masculino 

confeccionado em couro, com Biqueira True 

Line. Colarinho soft acolchoado .Fechamento 

Par 10 
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em cadarço. Palmilha de montagem em 

poliéster resinado. Solado em PU bidensidade 

com injeção direta no cabedal, que possibilita 

amortecimento com absorção de impactos na 

entressola e no calcanhar. 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

Marca:__                   Numero C.A: 

17 

Sapato ocupacional feminino, fechado na 

parte superior e no calcanhar, confeccionado em 

EVA na cor preta,; solado de borracha 

antiderrapante na cor preta, resistente ao 

escorregamento em piso cerâmico e em piso de 

aço, resistente à absorção de energia na região 

do salto. Solado em formato Anabela sendo 

totalmente antiderrapante, com proteção 

máxima de segurança. Possui palmilha com 

tratamento Antimicrobiano, o que ajuda a evitar 

o mal cheiro. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Par 10 

  

18 

Botina ocupacional com fechamento em 

elástico nas laterais, confeccionada em M Micro 

e forro antibacteriano, não contém componentes 

metálicos com as seguintes características: 

Cabedal confeccionado em M Micro microfibra 

com espessura de 13 linhas.  

Contraforte Termoplástico 1,5mm 

Linha Em nylon 30 na cor cinza 

Biqueira Peça plástica injetada em 

polipropileno, espessura de 1,5 mm.  

Forro de Gáspea e Suador Em tecido não 

Tecido de fibra curta com espessura mínima de 

1,9mm; 

Palmilha de montagem Não tecido 100% 

poliéster, agulhado e resinado com espessura de 

2.0 mm, costurada pelo processo strobel. 

Palmilha de limpeza Em EVA antifungo 

antibactéria acabamento em tecido não tecido 

Par 475 
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três mm de espessura. 

Solado constituído de duas camadas de 

poliuretano (Pu) expandido bi-densidade, 

injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º 

camada (entressola) mais macia e leve 

(densidade de 0,4g/cm3) proporcionando maior 

conforto, e a 2º camada (densidade 1,0g/cm3) é 

a mais resistente a objetos cortantes perfurantes 

e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta. 

Nesta 2º camada o sistema antiderrapante é 

constituído de ranhuras especiais de 3mm de 

altura, 6mm de largura entre os desenhos de 

planta. - Numeração:  de 34 a 45 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

19 

Botina de segurança confeccionada em 

vaqueta na cor preta com curtimento ao cromo, 

elásticos laterais encobertos com trama dupla, 

costuras duplas centralizadas, palmilha de 

montagem costurada junto ao cabedal (sistema 

strobel), acolchoado no dorso, palmilha em 

espuma antibacteriana, solado Bidensidade em 

Poliuretano (PU) – injetado diretamente no 

cabedal com perfil antiderrapante e sistemas de 

absorção de impacto no solado e na planta do 

pé, resistente a penetração de objetos 

pontiagudos. Com bico de aço. - Numeração: 

de 35 a 45. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Par 20 

  

20 

Luva de pvc 35cm - forrada 

Especificação: luva confeccionada com suporte 

têxtil em malha de algodão 100% antialérgico, 

com revestimento de cloreto de polivinila (pvc), 

com face palmar áspera, revestimento interno de 

malha em algodão. Tamanho 9.1/2" 

Punho 35 cm, na cor verde. Conforme norma en 

374/1994. 

 

Par 165 
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- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

- C.A DE REFERENCIA: 34.570 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

21 

Luva confeccionada em raspa de couro curtido 

ao cromo, com reforços internos na palma e nos 

cinco dedos, punho com 15cm de comprimento 

e tamanho médio. 

- para uso em trabalhos pesados, cargas, 

descargas e soldas. 

 

- Deverá ser apresentado C.A (certificado de 

aprovação do ministério do trabalho). 

 

Marca:__                   Numero C.A: 

Par 100 

  

22 

Protetor solar uv fps 60 com repelente de 

insetos, para proteção de raios ultravioletas dos 

tipos uva e uvb, oil-free, resistente a água, 

proteção uvb fps 60, proteção uva fp-uva 24, 

hipoalérgico, embalagem com 120 gramas, com 

prazo de validade de no mínimo 18 meses a 

contar da data da nota fiscal de entrega do 

produto. 

- o protetor deve proteger a pele dos efeitos 

nocivos das radiações uva e uvb e repelir a ação 

de mosquitos, como o aedes aegypti, agente 

transmissor da dengue. O ativo com ação 

repelente deve ser inodoro. 

- o produto deve ser registrado na Anvisa. 

 

Marca:__                    

Unid. 55 

  

23 

Protetor solar uv fps 60, para proteção de raios 

ultravioletas dos tipos uva e uvb, oil-free, 

resistente a água, proteção uvb fps 60, proteção 

uva fp-uva 24, hipoalérgico, embalagem com 

120 gramas, com prazo de validade de no 

mínimo 18 meses a contar da data da nota fiscal 

de entrega do produto. 

 

- O produto deve ser registrado na Anvisa. 

 

Marca:__                    

Unid. 200 
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24 

Cone de sinalização que atende a norma 15.071 

da associação brasileira de normas técnicas - 

ABNT. Cone para sinalização viária extra-

flexível, que permita dobrá-lo totalmente ao 

meio sem prejuízo do seu formato original. O 

cone ABNT é fornecido na cor laranja e 

resistente a intempéries, possui altura de 75 cm 

e peso mínimo de 3 kg. A base do cone ABNT é 

composta por oito sapatas distribuídas 

uniformemente melhorando sua fixação ao solo 

e permitindo a passagem de água sob o cone, 

evitando deslocamentos involuntários. O cone 

abnt possui dois rebaixos que servem p/ evitar o 

desgaste provocado pelo atrito em tempo de 

empilhamento, e onde são colocados os anéis 

refletivos. Os anéis são retro-refletivos, micro-

prismáticos à base de pvc com forro plástico 

com refletividade mínima de 300 

candelas/lux/m2, tendo cada anel 10 cm de 

altura. 

ref.: merkbak 

 

Marca:__                    

Unid. 30 

  

25 

Cavalete plástico dobrável, fabricado em 

polietileno, de baixa densidade, com proteção 

contra raios uv, resistente a intempéries (sol e 

chuva), com 1,00 m de altura x 1 m de 

comprimento x 80 cm de largura, com refletivo 

adesivo, e rebaixo para proteção das mesmas 

dos dois lados da peça. Utilização em interdição 

de áreas e sinalização de emergência.  

 

Marca:__                    

Unid. 20 

  

26 

Fita zebrada preto-amarelo, para sinalizar e 

delimitar áreas perigosas, e serem usadas em 

ambientes internos ou externos. Os rolos devem 

ser fornecidos nas cores amarelo e preto. 

Tamanho: rolo com 7,0(sete)centímetros de 

largura por 200(duzentos)metros de 

comprimento. 

 

Marca:__                    

Unid. 100 

  

Nota:  

 

1) Os preços deverão ser ofertados com 02 (duas) casas decimais. 
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2) Deverá ser apresentado juntamente com a proposta do item 01 ao 21, certificado 

de aprovação do ministério do trabalho) C.A e para o restante dos itens deverá 

ser apresentado catálogo, folder ou certificado com as especificações técnicas dos 

produtos ofertados, sob pena de desclassificação da proposta. 

 

3) Deverá ser informado na proposta, para os itens de 01 a 21 a marca e o número 

do C.A dos EPI’S ofertados e para o restante dos itens deverá ser informada a 

marca, sob pena de desclassificação da proposta 

 

4) As marcas, códigos e referências constantes nas especificações servem apenas para 

informar o nível de qualidade pretendido 

 

5) Todas as despesas diretas ou indiretas que recaírem para a perfeita entrega dos 

materiais no local indicado pela autarquia, serão por conta exclusiva do proponente. 

 

PRAZO DE GARANTIA: Os produtos ofertados deverão ter garantia mínima de 12 

meses, contra qualquer defeito de fabricação a contar de seu recebimento e aceitação. 

 

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do SAAE – Rua do Pintinho s/n, Bairro Bela 

Vista – Viçosa – MG. 

 

PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer em uma única parcela, e num prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.  

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em até 05 (cinco) dias úteis, após a apresentação da 

nota fiscal e aceite do produto por parte do SAAE. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

 

 

DATA: ______________________ 

 

 

 

ASSINATURA_____________________ 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 
 

Ao 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VIÇOSA – MG 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 

Processo nº 059/2019 de 08/11/2019 

 

 

 

 

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 045/2019. 

 

 

 

___________________________, _____/_____/________ 

 

 

 

 

 

 

Representante legal 
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ANEXO IV -  

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 
 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ nº_____________, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. 

________________CPF________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

 

 

 

Viçosa-MG, ............. de .............................. de .............. 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V – 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 045/2019, 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 VI -  

 

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 VII - TERMO DE GARANTIA 

 

 

 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019 

Processo nº 059/2019 de 08/11/2019 

 

OBJETO:__________________(descrever o objeto(s) ofertado(s))_______ 

 

 

 

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 quesito da 

garantia convencional, que os materiais supracitados, atendem a todas as solicitações e 

normas solicitadas e que os mesmos terão garantia total contra qualquer defeito de 

fabricação, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da nota fiscal e 

aceite. 

 

 

___________________________, _____/_____/________ 

 

 

 

 

 

Representante legal 

 

 

 

Obs:. Esta declaração deverá ter firma reconhecida em cartório e entregue junto com 

a nota fiscal e o equipamento, sob as penas do item 16.4 deste Edital. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 045/2019 

 

 

 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 045/2019, para a aquisição de 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), conforme consta no anexo I – Termo de 

referência e anexo II – Planilha de Especificações do presente Edital, no dia 28/11/2019 às 

09h00min, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


