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AVISO DE EDITAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PER-

FURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR NO DISTRITO DE EUXENITA, NESTE 

MUNICÍPIO. 

 

 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Até o dia  28/06/2022, 

às 09:00H. 

  

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: dia 28/06/2022, às 

09:00H. 

 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Sede do SAAE Sabinópolis – Rua Tomires 

Barroso Rabelo, 104, Centro, Sabinópolis/MG.  

 

CONSULTAS AO EDITAL: Divisão de Licitações, das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 

16:00h, no endereço acima mencionado, ou ainda no Portal do SAAE: 

www.saaesabinopolis.com.br.  

 

ESCLARECIMENTOS: Divisão de Licitações, das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 

16:00h, na Rua Tomires Barroso Rabelo, n. 104, Centro, Sabinópolis-MG, ou através do 

telefone (33) 3423-1254. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº:  09/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 28/06/2022, ÀS 09:00H. 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SABINÓPOLIS/MG, 

representado pelo seu Diretor Geral, o senhor Joselito de Souza Barroso, e pela Comissão 

Permanente de Licitações, designados pela Portaria SAAE/SAB número 07, de 24/01/2022, 

tornam público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação na Modali-

dade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, a seguir especificado neste edital, em conformidade com a Lei Nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar Nº 123, de 14 

de dezembro de 2006 com as respectivas alterações posteriores, mediante as condições 

estabelecidas no presente instrumento convocatório. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro De Preços para futura e eventual 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. O objeto 

da licitação se enquadra em bens comuns, conforme parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 

10.520/2002. As especificações dos itens e quantitativos estimados encontram-se descritos 

no Anexo II deste Edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A presente aquisição é realizada pelo Sistema de Registro de Preços, sendo o SAAE 

Sabinópolis desobrigado da aquisição do quantitativo total estimado, não cabendo ao 

licitante vencedor qualquer garantia de fornecimento, conforme legislação pertinente e 

disposição ora expressa nesse Edital. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E AQUISIÇÃO DO EDITAL 

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas, que estiverem regularmente 

cadastradas como fornecedores do SAAE Sabinópolis/MG e interessadas que atenderem a 

todas as exigências quanto a documentação constante neste Edital e seus Anexos. 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

3.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;  
3.2.3. Que tenham pendências financeiras ou contratuais para com o Município de 
Sabinópolis e suas entidades da administração direta ou indireta; 
3.2.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
3.2.5. De propriedade de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 

3.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação 

de suas propostas. 

 

4. DO PROCESSAMENTO 
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4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 

Preços com os documentos que a instruírem e a Habilitação será pública, dirigida pelo 

Pregoeiro de acordo com a legislação supracitada e em conformidade com este Edital e 

seus Anexos, no local, data e horário já indicados. 

4.2. No local e hora marcados, antes do início da sessão. Os interessados deverão 

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais, nos termos do Art. 4º, inciso VI da Lei 10.520/02. 

4.2.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 

por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 

devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente. 

4.2.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de 

procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes 

específicos para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 

respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.2.3. Os interessados ou seus representantes deverão apresentar, conforme 

modelo no Anexo III, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação. 

4.2.4. As licitantes participantes Microempresas ou Empresas De Pequeno Porte 

deverão apresentar obrigatoriamente declaração de sua condição, conforme modelo no 

anexo VI do Edital, ou documento equivalente, e entregarão os envelopes contendo as 

propostas de preços e os documentos de habilitação. 

4.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

 

5. DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

5.1. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão ser apresentados 

no local, dia e hora determinados, em dois envelopes, A e B, devidamente fechados, 

rubricados no fecho e ainda: 

 Envelope A: destinado a Proposta de Preços (de acordo com as exigências do item 

5.2 deste edital), e identificado em sua parte externa com os seguintes dizeres: 

ENVELOPE A 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE – CNPJ 

PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SABINÓPOLIS/MG 

 

 Envelope B: destinado para os Documentos de Habilitação (composto pelo exigido 

no item 5.3), e identificado em sua parte externa com os seguintes dizeres: 

ENVELOPE B 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE – CNPJ 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SABINÓPOLIS/MG 

 

5.2. No ENVELOPE A, destinado à proposta de preços deverá: 
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5.2.1. Conter: 

5.2.1.1. 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinadas e rubricadas todas as 

folhas pelo representante legal do licitante proponente; 

5.2.1.2. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax 

e endereço eletrônico de e-mail, este último se houver, para contato, bem como: nome, 

estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa de seu 

representante legal; 

5.2.1.3. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

sua apresentação; ser representada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e 

seus anexos, em moeda corrente nacional (R$), expressos em algarismos e por extenso, 

básicos para a data de apresentação da proposta; 

5.2.1.4. Constar preço unitário e total. Em caso de divergência entre os valores 

unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e 

por extenso, será considerado este último; 

5.2.1.5. Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta incluem 

todos os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 

Edital e seus Anexos; 

5.2.1.6. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

5.2.2. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser 

fornecidos ao SAAE sem ônus adicionais. 

5.2.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus anexos e que, por serem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos 

que possam dificultar o julgamento. 

5.2.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

5.3. No ENVELOPE B, destinado a documentação, deverá conter: 

5.3.1. Habilitação jurídica: 

5.3.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

5.3.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretores em exercício; 

5.3.1.3 Certidão simplificada da Junta Comercial, atualizada. 

5.3.1.4. Prova de inscrição no cadastro nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

5.3.2. Regularidade Fiscal: 

5.3.2.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo a 

regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros; para fins de 

comprovação da regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a 

Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal; faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda 
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Federal a Certidão quanto a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional”, observada sua validade; 

5.3.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), observado sua validade; 

5.3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual, observada 

sua validade. 

5.3.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, observada sua validade. 

5.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

5.3.3.1. Certidão Negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. 

5.3.4. Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art.7º da Constituição 

Federal 

5.3.4.1. Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, 

art.7º da Constituição Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores, conforme Anexo 

III deste Edital. 

5.3.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
5.3.5.1. Apresentar o mínimo de 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

qualquer pessoa, de direito público ou privado, o qual comprove que a empresa licitante 
executou serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 

 
5.3.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos 

originais para conferência pelo Pregoeiro. 

 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  

6.1. As propostas serão julgadas e adjudicadas considerando-se o MENOR PREÇO 

GLOBAL, conforme definidos neste Edital e seus Anexos. 

6.2. Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas 

de menor preço em conformidade com o objeto licitado, e as propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% relativamente à de menor preço. 

6.3. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições do item 6.2, o Pregoeiro 

classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

6.4. Aos proponentes classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio 

de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

6.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 11 deste Edital. 

6.6. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 

exclusivamente pelo critério de menor preço. 

6.7. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 

motivadamente a respeito. 

6.8. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 

pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, assegurado o direito de 

atualizar seus dados no ato ou conforme documentação apresentada na própria sessão, 

quando for o caso. 
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6.9. Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital, será declarado o 

proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos pelo 

Pregoeiro. 

6.10. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências definidas, 

o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração 

de uma proposta que atenda a todos critérios, sendo o respectivo proponente declarado 

vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

6.11. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 

facultado este direito. 

6.12. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 

6.13. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em 

Sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. 

6.14. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 

Edital e seus Anexos. 

6.15. O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas 

formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.1.1. Estará habilitado apenas as empresas que apresentarem todos os documentos 

exigidos no envelope B, que serão conferidos e assinados por todos presentes. 

7.1.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

7.1.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 

15.8 e 15.9 deste Edital, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 

7.1.4. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos 

com data não excedente a 60 dias de antecedência da data prevista para apresentação das 

propostas. 

7.2. DOS DOCUMENTOS DAS ME/EPP’s 

7.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no 

certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta última apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação.  

7.2.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, e artigo 7º da lei 10.520 de 17/07/2002, sendo facultado à 

Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

7.2.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em 
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órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para 

conferência pelo Pregoeiro. 

7.2.4. As empresas que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral devidamente 

atualizado, emitido pela Prefeitura de Sabinópolis/MG ou pelo próprio SAAE, serão 

dispensadas da apresentação dos documentos nele contidos, desde que sua validade não 

esteja vencida na data da abertura dos envelopes. 

7.2.5. No caso de não constar no CRC documento exigido no edital, o licitante deverá 

complementar a documentação exigida. 

7.2.6. As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema de 

Certificado de Registro Cadastral – CRC, instituído pelo SAAE de Sabinópolis/MG, será 

assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada para a regularização na 

própria sessão (caso esteja com algum documento vencido). 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão. 

8.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante presente poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (Lei 10.520/02 

Artigo 4º, inciso XVIII). 

9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

9.3. Os recursos e impugnações contra a decisão do Pregoeiro somente terão efeito 

suspensivo quanto à matéria suscitada. 

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

aproveitamento. 

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

a termo em ata. 

9.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

Setor de Compras e Licitações – SAAE de Sabinópolis/MG, nos dias úteis no horário de 

8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas.  

9.7. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por email, fax e vencidos 

os respectivos prazos legais. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. Obrigações da licitante vencedora: 

10.1.1. Entregar o objeto licitado em conformidade com o edital; 

10.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos 

fiscais, trabalhistas, previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer 
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outras que forem devidas a funcionários da empresa, ficando o SAAE de Sabinópolis/MG 

isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

10.1.3. Responsabilizar-se por todo o transporte, carga e descarga dos produtos a serem 

utilizados na execução dos serviços licitados; 

10.1.4. Acatar a toda orientação advinda da fiscalização com relação aos serviços; 

10.1.5. Entregar o objeto licitado adquirido no prazo determinado; 

10.1.6. Efetuar o recolhimento e a troca imediata de qualquer objeto licitado, mesmo após o 

seu pagamento, se dentro do prazo de validade, apresentar quaisquer alterações que 

comprometam a qualidade do mesmo, ficando a licitante vencedora responsável por todas 

as despesas advindas da referida troca. 

10.1.7. Manter, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.2. Obrigações do SAAE: 

10.2.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto licitado. 

10.2.2. Rejeitar os produtos que estiverem em desacordo com o edital  

10.2.3. Efetuar os pagamentos nos termos definidos pelo Edital e seus anexos. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do processo, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução da Ata de Registro de Preços, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital 

e no contrato e das demais cominações legais. 

11.2. Se o licitante vencedor no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a comunicação, recusar-

se a assinar o contrato injustificadamente, a sessão será retomada e os demais licitantes 

serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente 

às penalidades seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis. 

11.3. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 

11.3.1. 10% (dez por cento), calculado sobre o valor do objeto adjudicado, por ocorrência, no 

caso de a licitante deixar de fornecer o produto ou entregá-lo com atraso; 

11.3.2.  20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de o licitante não 

assinar a Ata de Registro de Preços ou, injustificadamente, desistir do fornecimento 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. 

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

dos pagamentos devidos pelo SAAE. Se os valores não forem suficientes, deverá ser 

recolhida pela contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 

sanção. 

11.3.4. As sanções previstas, face à 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. 

 

12. DA UTILIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. O SAAE utilizar-se-á da Ata de Registro de Preços através da emissão das 

respectivas “Ordens de Fornecimento”. 
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13. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

13.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta das dotações 

orçamentárias a serem colocadas oportunamente. 

 

14. DO CONTRATO, DA VIGÊNCIA E DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1. O Contrato, parte integrante deste Edital, especificará o prazo, as condições e 

demais formalidades do fornecimento dos bens.  

14.2. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata Contrato. 

14.3. Durante a vigência do contrato o serviço será acompanhado e fiscalizado por 

servidor público designado para esse fim. As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do servidor designado deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo 

hábil para a adoção das medidas convenientes.  

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 

durante o certame e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da 

licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a 

esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43, da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

15.2. Fica segurado ao SAAE o direito de no interesse da Administração, anular ou 

revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

15.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e o SAAE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente no SAAE Sabinópolis. 

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública de pregão. 

15.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato. 

15.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 

do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Rua Tomires Barroso Rabelo, nº 104, Centro, Setor 

de Compras e Licitações; por meio do telefone: (33) 3423-1254. 
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15.10.1. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal. 

15.10.2. Todos os atos referentes ao presente processo serão divulgados no site 

www.saaesabinopolis.com.br. 

15.10.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 

contratação do objeto licitado. 

15.10.4. Integram este Edital os seguintes anexos:                                       

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária; 

ANEXO III - Modelo de Declaração de regularidade quanto ao trabalho do menor; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de habilitação; 

ANEXO V – Modelo de Carta de credenciamento; 

ANEXO VI – Minuta Ata contrato de registro de preços; 

ANEXO VII –  Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos da Lei 123/2006 para 

Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP); 

ANEXO VIII – Modelo de retirada de Edital; 

15.10.5. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de 

Sabinópolis/MG. 

 

Sabinópolis 14 de junho de 2022. 

 

 

 

 

Claudiney Antônio B. de Almeida 

Pregoeiro Oficial 

(Original Assinado) 

Joselito de Souza Barroso 

Diretor do SAAE 

(Original Assinado) 

 

 

 

 

 

http://www.saaesabinopolis.com.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 09/2022 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2022 

 

1. DA JUSTIFICATIVA: 

1.1. A presente licitação tem por objetivo o registro de preços para contratação de em-

presa para perfuração de poço artesiano tubular, atendimento a população do distrito. Nesse 

processo, os serviços atenderão a esta Autarquia, e suprirá as demandas existentes, de 

acordo como forem sendo requisitadas, utilizando os recursos financeiros de forma adequa-

da. 

 

2. DA DOTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta 

dos recursos da Natureza de Despesa do Orçamento do SAAE para o presente exercício, 

cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva 

Nota de Empenho. As dotações orçamentárias serão informadas em momento oportuno.  

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

3.1. O órgão gerenciador do presente Registro de Preços é a SAAE Sabinópolis/MG, por 

intermédio de sua Administração. 

 

4. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA  

4.1. Conforme exigência legal, a Administração do SAAE, realizou pesquisa de preços de 

mercado e estimativa de custos junto a empresas do ramo, para levantamento da estimativa 

da despesa, e obteve o valor global estimado em R$ 53.585,00 (cinquenta e três mil, qui-

nhentos e oitenta e cinco reais). 

 

5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ENTREGA E ACEITAÇÃO 

5.1. Os serviços deverão ser executados no distrito de Euxenita, neste município. 

5.2. A execução dos serviços solicitados deverá iniciar em no máximo 5 (cinco) dias úteis 

após a solicitação.  

5.3. O setor competente para conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Setor 

Administrativo do SAAE Sabinópolis/MG, observados os Artigos 73 a 76, da Lei Federal nº. 

8.666/93, sendo que a mesma poderá delegar tais poderes, a seu exclusivo critério, aos 

outros órgãos da Administração Direta. 

5.4. O SAAE de Sabinópolis/MG reserva-se o direito de não aceitar os serviços em desa-

cordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a aquisição e apli-

car o disposto no Art. 24, inciso XI da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao do 

fornecimento e recebimento da nota fiscal atestada pelo responsável. 

6.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para paga-

mento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
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7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provi-

soriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta; 

7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

7.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do obje-

to, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Con-

tratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes às atividades prestada; 

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antece-

de a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para a-

companhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrên-

cias relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corres-

ponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade compe-

tente para as providências cabíveis. 
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10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

10.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decor-

rência da contratação; 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. Cometer fraude fiscal; 

10.1.6. Não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

10.2.2. Multa moratória de 2 % (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

10.2.3. Multa compensatória de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratan-

te, pelo prazo de até dois anos; 

10.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

10.3.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo admi-

nistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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ANEXO II  

MEMORIAL DESCRITIVO DE POÇO TUBULAR 

 

MAIO/2022 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

-  Distrito de Euxenita, no Município de Sabinópolis 

 

NORMAS GERAIS  

 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
                   -  O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a construção de 
um poço Tubular Artesiano no Distrito de Euxenita, no Município de Sabinópolis, para que 
viabilize o abastecimento de água potável para população, o poço abastecerá um reservató-
rio elevado já existente, a obra deverá ser executada de acordo com as especificações téc-
nicas que seguem dentro das normas de construção, como as especificações contidas neste 
memorial, sendo prazo de execução da obra de 30 (Trinta) dias, antes do início da obra a 
empresa contratada deverá informar o Engenheiro Fiscal do SAAE- Sabinópolis a intenção 
de início das obras. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser de qualidade 
que não comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual se 
destina. A empresa contratada deverá ter um responsável técnico para fazer o acompanha-
mento da montagem do poço artesiano. 
 
PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
A contratada deverá executar a obra atendendo as exigências contidas na NBR 12.244 
(Construção de poço para captação de águas subterrânea) 
 
CONSTRUÇÃO DO POÇO 
 
Perfuração do poço tubular artesiano de 200 m será através de máquina perfuratriz do tipo 
pneumática ou rotativa com perfuração do tipo 15” de diâmetro com uso de broca tricônica 
diamantada ou similar, com cisterna de lama para lavagem de material da escavação do 
poço. Competência do Contratado: 200 metros de perfuração do poço em 15”, incluindo 
transporte e montagem de canteiro e equipamentos. 
 
REVESTIMENTO 
 
Com a elevação da sonda de perfuração será procedida a descida ordenada dos revesti-
mentos e filtros geomecânico, utilizando centralizadores em intervalos previamente estabe-
lecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede de perfuração. Os filtros 
deverão ser instalados em posições frontais aos aquíferos considerados promissores no 
perfil estratigráficos. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com a pa-
rede de perfuração. 
 
APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO 
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No espaço anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento deverá ser inje-
tado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a 4mm, para formação de 
um envoltório filtrante e estabilizado da formação, a fim de evitar desmoronamento e entrada 
de materiais granulares para dentro do poço. 
 
LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO 
 
Depois de concluído todos os serviços do poço, deverá ser construída uma laje de concreto 
ciclópico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma deverá apresentar inclina-
ções do centro para borda a fim de evitar infiltrações de águas superficiais. 
 
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO 
 
Deverá ser realizada com o uso de compressor de alta pressão (sistema airlift), a limpeza 
inicial para a retirada de sólidos e partículas não desejadas. Depois deverão ser utilizados 
produtos químicos dispersantes destinados a desencrustar os filtros e promover o desenvol-
vimento do poço, assim como agregar as partículas finas existentes e sólidos não desejados 
a limpeza do poço é feita no período de seis meses, a segunda em um ano, gerando cus-
tos, ficando assim por conta do contratante. 
 
TESTE DE VAZÃO 
 
Ainda com o compressor será feito o teste de vazão após a limpeza e desenvolvimento, por 
um período mínimo de 24hs de bombeamento ininterrupto, quando se fará o monitoramento 
da bomba a ser instalada, 
Conforme especificação e garantia do contratado. 
 
BOLETIM DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS 
 
O Boletim de análises físico-química e bacteriológica será de responsabilidade do Município 
de Sabinópolis( SAAE ) o Contratante, e deverá atender ao que determina a Portaria n.º 
2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, republicada no DOU no dia 
12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da água para consumo 
humano. 
 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
30 dias, salvo motivos de força maior. (comforme legislação) 
 
Obs.: a Obra só poderá ser dada por finalizada após a comprovação do teste de vazão e do 
Boletim de análise físico-químico e bacteriológica da água do poço. 
          A bomba e todos os acessórios que compõem o poço artesiano, será 
de responsabilidade da contratada. 
          Ficará também a cargo da contratada, o fornecimento do quadro de comando e a sua 
devida ligação na bomba, ficando sob responsabilidade da contratante somente a ligação do 
padrão no sistema da concessionária de energia local. 
          Todos os equipamentos utilizados no sistema deverão ter garantia de fábrica, bem 
como do contratado, conforme Código de Defesa do Consumidor. 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA E 

DESCRIÇÃO  PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBU-

LAR 

Até 
200 

METROS 

 

Item Descrição Und Quant. Pr. Unitário Pr. Total 

1 Transp. Sonda. Equip. Acessório Ida e Volta Und.    

2 Instalação do Canteiro de Obra Gl    

3 Perf.em Aluvião e Camadas Inconsistentes     

3.1 Perfuração Com Diâmetro de 8”,10” ou 12” Solo Mt    

4 Perfuração em Rochas ALTERADA     

4.1 Perfuração com Diâmetro de 08” ou 10” Alterada Mt    

5 Perfuração em Rochas SÃ     

5.1 Perfuração com Diâmetro de 04”,05”ou 06” Sã ou Consistente até 100m Mt    

5.2 Perfuração com Diâmetro de 04”,05”ou 06” Sã ou Consistente 100 a 150 m Mt    

5.3 Perfuração com Diâmetro de 04”,05”ou 06” Sã ou Consistente 150 a 200 m Mt    

5.4 Perfuração com Diâmetro de 04”,05”ou 06” Sã ou Consistente 200 a 250 m Mt    

5.5 Perfuração com Diâmetro de 04”,05”ou 06” Sã ou Consistente 250 a 300 m Mt    

6 Fornecimento, Instalação de Revestimento     

6.1 Tubo aço Preto Diâm. De 6” Mt    

6.2 Tubo geomecanico Diâm. De 06” Mt    

6.3 Tubo geomecanico Diâm. De 04” Mt    

6.4 Filtro aço Tipo Nold c/ Diâmetro de 6” Mt    

6.5 Filtro geomecanico c/ Diâmetro de 6’’ Mt    

7 Fornecimento e Colocação de Pré-Filtro     

7.1 Areia Selecionada To    

7.2 Pedra Britada To    

7.3 Fornec. De Água p/ obra por Conta da Contratante Vg    

7.4 Tubo de PVC para Recarga de Pré-Filtro Mt    

8 Ensaio de Vazão     

8.1 Deslocamento da Equipe de Manutenção km    

8.2 Com Compressor de Ar de até 60 PCM ou motobomba submersa de até 3 CV Hr    

8.3 Mão-de-Obra p/Inst.e Retirada tubulação de teste Un    

9 Análises     

9.1 Físico Quimica da Água (10 parâmetros) Un    

9.2 Bacteriologica da Água Un    

10 Acabamentos     

10.1 Laje de Proteção Un    

10.2 Cimentação do Espaço Anelar Mt    

10.3 Cimentação com compactolit Mt    

10.4 Desinf. Prod. Quimicos (se necessário) lt    

10.5 Tampa de Proteção Un    

11 Outros     

11.1 Documentação Técnica Final Un    

11.2 
 
Serviço de Requerimento de Outorga junto ao IGAM (EXCETO TAXAS DO 
IGAM). 

Un 
   

11.3 Licença para perfuração Un    

11.4 Hora parada da equipe para treinamentos e outros hr    

11.5 Estudo Geofisico Un    

 

11.6 

(Estimativa) Conjunto motobomba monofásica para um poço de 000 metros, 

instalado até a saída do poço, para uma vazão de até 000 litros por hora. 

(Incluindo : tubos, cabos, painel de comando, conexões ). 

 

Un 

   

11.7 
Kit monitoramento ambiental(Hidrômetro, Horímetro,Tubo para medição de 
nível) 
para um poço de 000 metros de profundidade. 

Un    

11.8 
Bomba e acessórios que compõe o poço 

Un    

11.9 
Primeira limpeza do poço após 6 meses e uma segunda limpeza após un ano 
da construção. Un    

Total Estimado R$  

OBS: A bomba e todos os acessórios que compõem o poço artesiano, será de responsabilida-
de da contratada. Ficará também a cargo da contratada, o fornecimento do quadro de coman-
do e a sua devida ligação na bomba, ficando sob responsabilidade da contratante somente a 
ligação do padrão no sistema da concessionária de energia local. Todos os equipamentos uti-
lizados no sistema deverão ter garantia de fábrica, bem como do contratado, conforme Código 
de Defesa do Consumidor. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO  

TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

 

  Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre integralmente a 

norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 7º, inciso 

XXXIII, a saber: 

 

“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e 

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

de quatorze anos”. 

 

   Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital de 

licitação, PREGÃO Nº 01/2022 do SAAE Sabinópolis/MG e por ela responde integralmente a 

declarante. 

 

 

  ________________________, _____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura e Carimbo de CNPJ 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Nome completo do Declarante 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 09/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2022 

 

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

______________________________________________, portador do Documento de Iden-

tidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DE-

CLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação 

acima referenciado, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, sob 

pena de responsabilização nos termos da lei.  

 

 

 

______________________, ____ de _______________ de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________________________ 

Nome legível: ____________________________________ 

Qualificação: _____________________________________ 
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ANEXO V 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 09/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2022 

 

 

A empresa _______________________________, sediada à 

_____________________________________, cidade __________________, esta-

do_____________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________________, por seu 

diretor (sócio gerente, proprietário), através da presente credencial, constitui, para os fins de 

representação perante aos procedimentos do PREGÃO Nº 01/2022, realizada pelo SAAE de 

Sabinópolis, o(a) Sr. (a.) _________________________________________, portador(a)  da 

cédula de identidade (ou outro tipo de documento de identificação) RG nº 

___________________, com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, ofertar lan-

ces, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos e receber notificações e inti-

mações em nome desta empresa defender seus direitos. 

 

 

______________________, ____ de __________________ de 2022. 

 

 

_____________________________________ 

(assinatura com firma reconhecida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

MINUTA DE ATA CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
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PROCESSO Nº 09/2022 

PREGÃO Nº 01/2022 

 

Aos ____ dias do mês de _________ de 2022 o SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ES-

GOTO, com sede à Rua Tomires Barroso Rabelo, nº. 104, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 

21.072.657/0001-34, representado neste ato por seu Diretor Geral, o senhor 

_______________, inscrito no CPF sob o nº ________________, doravante denominado 

CONTRATANTE; e a Empresa: _______________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________, situada na Rua _____________, nº ___, Bairro ______________, na 

cidade de _____________, representada pelo Sr. _______________________, CPF nº 

____________, doravante denominado CONTRATADO, estabelecem entre si, fulcrados na 

Lei 10.520, Lei 8.666/93 e decretos municipais: 1.069/06, 1.070/06 e 1.071, resolvem regis-

trar os preços, conforme decisão exarada no Processo 09/2022 - Pregão Nº 01/2022, devi-

damente HOMOLOGADO, consoante as seguintes cláusulas e condições: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para perfuração 

de poço artesiano tubular. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO 

2.1. O objeto será entregue mediante requisição do SAAE Sabinópolis. A aquisição do 

objeto registrado nesta Ata está condicionada à necessidade do SAAE, não se obrigando, 

efetivamente, a adquirir as quantidades registradas, conforme é característico do Sistema de 

Registro de Preços. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS 

3.1. Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços 

são os constantes da planilha de preços que obedece a classificação no Pregão Nº 

01/2022, especificados, detalhadamente, na ata de julgamento de preços, constante da refe-

rida licitação que precede na íntegra o presente instrumento e compromisso. 

  

4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

4.1. DA CONTRATADA: 

4.1.1. Manter durante a execução do objeto desta licitação, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

nesse edital. 

4.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fis-

cais, trabalhistas, previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer ou-

tras que forem devidas a funcionários da empresa, ficando o SAAE de Sabinópolis/MG isen-

to de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

4.1.3. A inadimplência do Contratado, com referência aos encargos estabelecidos no subi-

tem anterior, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto da Licitação. 

4.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a ter-

ceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou redu-

zindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE. 

4.1.5. Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo emprega-

tício com a CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações 
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decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, as quais se obriga a 

saldar na época devida.  

4.1.6. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos. 

4.1.7.  Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus emprega-

dos e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, liga-

das ao cumprimento do presente Instrumento. 

 

4.2. DA CONTRATANTE: 

4.2.1. Efetuar os pagamentos à contratada nos prazos estabelecidos; 

4.2.2. Respeitar as disposições deste Processo Licitatório; 

4.2.3. Designar servidor do seu quadro de pessoal para acompanhar e fiscalizar a execu-

ção do objeto licitado; 

4.2.4. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades ou defeitos 

encontrados; 

4.2.5. Dar aceite na Nota Fiscal de fornecimento. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

5.1. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia, do mês subsequente, mediante o 

recebimento definitivo do Objeto com a conferência dos quantitativos fornecidos e emissão 

da respectiva Nota Fiscal, atestado pelo responsável indicado pelo SAAE. 

5.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para paga-

mento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados 

5.3. As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta das dotações orçamentá-

rias a serem informadas oportunamente.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS E EXECUÇÃO DOS SER-

VIÇOS 

6.1. Os serviços deverão ser executados no distrito de Euxenita, neste Município de Sa-

binópolis. 

6.2. A execução dos serviços solicitados deverá iniciar em no máximo 5 (cinco) dias úteis 

após a solicitação.  

6.3. O setor competente para conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Setor 

Administrativo do SAAE Sabinópolis/MG, observados os Artigos 73 a 76, da Lei Federal nº. 

8.666/93, sendo que a mesma poderá delegar tais poderes, a seu exclusivo critério, aos 

outros órgãos da Administração Direta. 

6.4. O SAAE de Sabinópolis/MG reserva-se o direito de não aceitar o produto em desa-

cordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar a aquisição e apli-

car o disposto no Art. 24, inciso XI da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. A presente Ata de Registro de Preços, ora firmada entre o SAAE de Sabinópolis e a 

empresa referida no preâmbulo deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses, a con-

tar de sua assinatura. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. Pela inexecução total ou parcial de cada contrato de fornecimento, representado pela 

nota de empenho, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das de-

mais sanções cabíveis, sejam administrativas ou penais, conforme o que estabelece o art. 

81 e seguintes da Lei 8.666/93: 

8.1.1.  O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) Descumprir as condições do Edital e Ata de Registro de Preços; 

b) Não realizar o imediato atendimento da ordem de fornecimento, sem justificativa aceitá-

vel; 

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àque-

les praticados no mercado. 

8.1.2. Se por culpa do fornecedor, quando do recebimento da ordem de fornecimento, 

não ocorrer o imediato fornecimento dos produtos, garantida a defesa prévia, ser-

lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência, na primeira vez que o fato ocorrer; 

b) Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da ordem de fornecimento, na se-

gunda vez que o fato ocorrer; 

c) Cancelamento do seu registro de preços, com suspensão temporária do direito de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo pra-

zo de 2 (dois) anos, conforme art. 87, inc. III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; e 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do fornecimento, na ter-

ceira vez que o fato ocorrer. 

8.1.3.  As importâncias relativas às multas, nos valores respectivos, serão descontadas 

do pagamento devido, através da retenção de créditos decorrentes do forneci-

mento, até o limite do valor apurado. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO 

9.1. O preço registrado poderá ser cancelado pelo SAAE de Sabinópolis, nos termos das 

disposições do Decreto que regulamentar o registro de preços do âmbito municipal. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1.  A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s) pela Administração será 

feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento. A Ata de Registro de 

Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:  

10.1.1. Pelo SAAE, em caso de interesse público devidamente justificado; 

10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Regis-

tro de Preços; 

10.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e o SAAE 

não aceitar sua justificativa; 

10.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do vínculo decorrente 

desta Ata de Registro de Preços; 

10.1.5. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado. 

10.1.6. Pela empresa, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impos-

sibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro 

de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deve-

rá ser formulada com a antecedência 60 (sessenta) dias, facultado ao SAAE a 

aplicação das penalidades previstas pelo descumprimento contratual. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VÍNCULO CONTRATUAL 

11.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços, bem como o Edital do 

Pregão Nº 01/2022 e as respectivas propostas vencedoras, constituem as regras que rege-

rão a relação contratual que ora é formalizada com a assinatura da presente Ata de Registro 

de Preços. 

11.2. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, bem como em 

retirar a Nota de Empenho equivalente, caracteriza descumprimento da obrigação assumida, 

sujeitando o infrator às penalidades do edital e da Lei nº. 8.666/93. Neste caso, a critério do 

SAAE, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço subsequente, se hou-

verem outros registrados na presente ata, ou promover nova licitação. 

11.3. O edital do Pregão Nº 01/2022 integra a presente ata, independentemente de trans-

crição, vinculando a sua interpretação para dirimir quaisquer dúvidas e ou interpretações. 

11.4. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada de acordo com as disposi-

ções da Lei 8.666/93. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual 

redação, e pelo Decreto Municipal nº. 1069/06, bem como pelos princípios constitucionais 

aplicáveis à Administração Pública. 

12.2. O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vi-

gência desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto 

no cronograma ocorra após seu vencimento. 

12.3. A existência de produtos registrados não obriga a Administração a adquiri-los, no 

entanto, os fornecedores que tenham seus preços registrados não poderão se recusar a 

fornecê-los, no prazo de vigência do respectivo registro de preços de que participar.  

12.4. Ao fornecedor que tenha seu preço registrado é assegurada a preferência da contra-

tação, em igualdade de preço e condições.  

12.5. As partes elegem o foro da Comarca de Sabinópolis/MG para dirimir qualquer con-

trovérsia oriunda da presente Ata de Registro de Preços. 

 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente Ata de Registros de Preços, 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Sabinópolis, xx de xxxxxxx de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Representante Legal 

Diretor do SAAE 

CONTRATANTE 

__________________________________ 

Representante Legal 

Razão Social 

CONTRATADA 

 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL DE PESSOA 

JURÍDICA 
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

 

______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________, por in-

termédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) __________________________, portador 

(a) da Carteira de Identidade nº _________________ , e do CPF nº_________________, 

DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial Nº 01/2022, sob as san-

ções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa:  

1) (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006; 

2) ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Com-

plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

3) (  ) EMPRESA NÃO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

Caso assinalado a opção 1 ou 2, declara ainda que a empresa está excluída das vedações 

constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

 

__________________________, ____ de _________ de 2022. 

 

 

________________________________ 

Nome da Empresa 

 

_______________________________ 

Assinatura do Representante 

 

 

IMPORTANTE: 

1. As licitantes deverão entregar esta declaração na fase de credenciamento, sob pe-

na de não observância do direito previsto na LC. 123/06. 

2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06. 

3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

falsa ou inverídica sujeitará a licitante as Sanções Administrativas previstas neste edital, 

bem como sanções penais cabíveis. 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

 



                   

25 
Rua Tomires Barroso Rabelo, 104, Centro 

Sabinópolis/MG – CEP: 39750-000 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

Sabinópolis - MG 

E-mail: saaesab@yahoo.com.br 

CNPJ: 21.072.657/0001-34 

 

 
 

PROCESSO Nº: 09/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2022 

 

 

 

A empresa __________________________________________________, situada à 

________________________________________________, CEP_____________, telefone 

(___) _______, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________, comunica à Co-

missão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto Sabinópolis que 

retirou o edital mencionado à epígrafe e deseja ser informada de eventuais alterações atra-

vés dos telefones indicados. 

 

_____________________________, _____, de ____________ de 2022. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nome legível e Assinatura 

Cargo/Departamento 

 

 

 

ATENÇÃO: 

- Este MODELO deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa, observadas as in-

formações solicitadas, e remetido à Comissão Permanente de Licitação do SAAE Sabinópo-

lis/MG, para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. 

- O SAAE Sabinópolis não se responsabiliza por comunicação às empresas que não enca-

minharem este recibo ou prestarem informações incorretas no mesmo. 

 

 

 

 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

Comissão Permanente de Licitação 

Rua Tomires Barroso Rabelo, nº 104, Centro, CEP: 39.750.000 

Sabinópolis – MG 

Telefone: (33) 3423-1254 

E-mail: saaesab@yahoo.com.br 


