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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2011 
 

PREGÃO Nº 003/2011 
 
I – PREÂMBULO 
 
01. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa - MG, torna público que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço 
por item a fim de selecionar melhor proposta para a Aquisição de Hidrômetros de 
½” Q=3 m³/h, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal 
nº 10.520/02, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, e suas alterações, bem como o 
Decreto Municipal nº 08/05 de 23 de março de 2005  e Portaria do SAAE nº 019 de 
02/05/2011.e condições estabelecidas neste edital. 
 
02. O Pregão será realizado no dia 31 de agosto de 2011, com início às 14:00 horas, 
na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Rua Vereador Divino Nazário, 83 – 
Centro, na sala de Licitações, na cidade de Lagoa Formosa, MG - Cep. 38.720-000 
quando deverão ser apresentados, no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (CASO A LICITANTE SEJA 
ME OU EPP) E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO.  
 
03. O SAAE não se responsabiliza por envelope que não for entregue no 
endereço supracitado.  
 
04. Os licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR – Aviso de 
Recebimento) deverão remetê-lo ao endereço supracitado.  
 
05. A abertura da sessão iniciar-se-á com o Credenciamento dos licitantes, no dia 31 
de agosto de 2011 às 14:00h, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério 
da  pregoeira, quando serão recebidos os envelopes documentação e propostas, 
relativos à licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes.  
 
06. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento 
convocatório serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de 
expediente do SAAE.  
 
07. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a 
não ser como ouvinte.  
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08. Este edital será fornecido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
Formosa - MG, a qualquer interessado, no Setor de Licitações do SAAE, situado à Rua 
Vereador Divino Nazário, 83 – Centro. Quaisquer dúvidas sobre o presente edital que 
forem objeto de consulta, poderão ser obtidas através do telefone (34) 3824-2033, até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 
 
I - OBJETO 
 
Constitui objeto do presente instrumento, a Aquisição de Hidrômetros de ½” Q=3 
m³/h, conforme especificado no anexo II.  
 
São partes integrantes deste edital: 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA 
ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO 
ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR. 
ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - Poderão participar deste pregão as empresas: 
 
2.1.1 - Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas 
neste edital e anexos; 
 
2.2 - As licitantes deverão apresentar, no dia 31 de agosto de 2011, às 14:00 horas, 
02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope nº 01, sua proposta 
comercial conforme solicitado no item IV deste edital, e no envelope n° 02 a 
documentação comprobatória da habilitação  
solicitada no item VII deste edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, 
além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres: 
 
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG 
Envelope n° 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 
Pregão n° 003/2011 
 
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG 
Envelope n° 02 – “DOCUMENTAÇÃO” 
Pregão n° 003/2011 
 
2.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
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2.3.1 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
 
2.3.2 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspensos ou por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
 
2.3.3 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si, ou  ainda, qualquer que seja a sua forma de constituição;  
 
2.3.4 - E estrangeiras que não funcionem no país. 
 
III - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os documentos abaixo 
relacionados, conforme o tipo de sociedade proponente: 
 
3.1.1 - Tratando-se de sócio, proprietário ou dirigente que conste no documento de 
constituição da empresa e no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura: 
a) Registro comercial no caso de firma individual; 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última 
alteração efetuada ou da consolidação respectiva, sendo todos devidamente 
registrados na Junta Comercial, inclusive as alterações; 
c) No caso de sociedade por ações, deverá apresentar estatuto social, acompanhado 
dos 
documentos de eleição de seus administradores. 
d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente. 
 
3.1.2 - Tratando-se de procurador: 
a) Procuração por instrumento público ou particular, esta última com firma reconhecida 
em cartório, ou documento de credenciamento, conforme modelo constante no ANEXO 
II, do qual constem poderes para formular lances verbais, negociar preços, declarar a 
intenção de interpor recursos, desistir da intenção de interpor recursos, assinar a ata e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame; 
b) Quaisquer documentos que comprovem os poderes do Outorgante para a outorga, 
como: 
• Registro comercial no caso de firma individual; 
• Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado da última 
alteração efetuada ou da consolidação respectiva, sendo todos devidamente 
registrados na Junta Comercial, inclusive as alterações; 
• No caso de sociedade por ações, deverá apresentar estatuto social, acompanhado 
dos 
documentos de eleição de seus administradores. 
• Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
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funcionamento no País, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente. 
 
3.2 - O representante da licitante deverá identificar-se exibindo carteira de identidade 
ou outro documento oficial que contenha foto. 
 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada Licitante credencioado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  
 
3.4 - Os documentos indicados nos item 3.1, sub-itens 3.1.1,3.1.2 e item 3.2, e demais 
documentos solicitados no item 3.6 e 3.7, deverão ser apresentados a pregoeira, pelo 
portador, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidos as 
cópias xerox e juntados aos autos. 
 
3.5 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante Pregoeira ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar 
a intenção de interpor recursos, de renunciar ao direito de interposição de recursos, 
enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 
Proposta ou Documentação relativa a este Pregão. 
a) Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu 
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
 
3.6 - A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua o inciso VII, 
art. 4° da lei 10.520/2002, sob pena de ser desclassificada no certame. 
 
3.7 - Para efeito de aplicação da Lei Complementar nº 123/06, os licitantes deverão 
apresentar Certidão emitida pela Junta Comercial, comprovando que estão 
enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Conforme a 
Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento 
Nacional de Registro do Comércio – DNRC, o Documento hábil para comprovação da 
qualidade de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte é a “CERTIDÃO EMITIDA 
PELA JUNTA COMERCIAL”, portanto, exige-se a apresentação da mesma como 
condição de participação. 
 
IV - PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N° 01 
 
4.1 - A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto ofertado, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, de forma 
clara e detalhada, com a indicação da marca do material ofertado, não sendo admitido 
propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
a) ser apresentada em 01 (uma) via. Devem ser redigidos com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada a 
última folha por seu representante legal; 
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b) indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste pregão, o 
endereço completo da proponente, telefone, fax e endereço eletrônico (se 
houver) - bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva 
agência onde deseja receber os seus créditos;  
c) ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de 
sua apresentação. As propostas que omitirem o prazo de validade será entendido 
como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 
d) apresentar preço por item, expresso em reais, junto aos quais se considerarão 
inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, 
seguros, fretes, encargos de qualquer natureza). 
 
4.2 - Apresentar Prova mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público, da utilização satisfatória do Hidrômetro fornecido pelo proponente. 
 
4.3 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a 
pregoeira, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 
 
4.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
4.5 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste 
será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante 
pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 
 
4.6 - A participação no presente certame, implica no reconhecimento e aceitação das 
cláusulas e condições nele contidas. 
 
4.7 - As empresas que remeterem seus envelopes pelo correio e não se fizerem 
representar pessoalmente no momento da sessão pública, deverão enviar a 
Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, a Certidão de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, emitida pela Junta Comercial (se a 
empresa for ME ou EPP), e Cópia autenticada por cartório competente do 
Contrato Social e alterações, em envelope separado da Proposta e Documentos 
para habilitação, para que o mesmo seja aberto antes da proposta. 
 
V - DA DESCLASSIFICAÇÃO 
 
Serão desclassificadas: 
a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital; 
b) as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
c) as propostas que não atenderem aos objetivos deste edital; 
d) as propostas que não apresentarem a marca dos produtos a ser (em) entregues; 
e) a empresa que não tiver apresentado anteriormente a declaração citada no sub-item 
3.1.2; 
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f) a empresa que não apresentar o atestado solicitado no item 4.2 da Proposta 
Comercial. 
 
VI - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1 - Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço por 
item. 
 
6.2 - Verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, e 
quando todas participantes não forem microempresa ou empresa de pequeno porte, o 
desempate far-se-á, após observado o  disposto  no art. 3º, parágrafo 2º da lei 
8.666/93, obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes 
serão convidadas. 
 
6.3 - Com base no Art. 44, da Lei 123/06, nas licitações será assegurada, como critério 
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. Na modalidade de pregão, serão consideradas empatadas as 
propostas apresentadas que estejam até 5% superiores ao melhor preço, e as 
empresas terão prazo máximo de 05 (cinco) minutos após encerramento dos lances 
para apresentar nova proposta, sob pena de preclusão. 
 
6.4 – A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto, ao objeto e valor apresentado 
pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a 
respeito.  
 
6.5 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias pela licitante que tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem 
como documentação apresentada na própria sessão. 
 
6.6 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pela pregoeira. 
 
6.7 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
edital. 
 
6.8 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
VII - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N° 02) 
 
7.1 - O envelope n° 02 – DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos: 
 
A - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
B - Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal e Dívida Ativa da União, 
Estadual e Municipal de sua sede, emitidas pelos órgãos arrecadadores;  
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C - Certidão(ões) negativa(s) de débito relativo à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
 
D - Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme art. 27 inciso V da CF, devidamente assinada 
pelo representante legal; 
 
E - Declaração de que a empresa não está impedida de licitar ou contratar com 
quaisquer órgãos da Administração Pública; 
 
F - Certidão negativa de falências e concordatas emitida por autoridade judiciária 
competente. 
 
7.2 – A pregoeira poderá no ato da abertura dos envelopes documentação, a seu 
critério, aceitar documentos que complementem a comprovação de situação 
exigida para habilitação. 
 
7.3 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela pregoeira, 
podendo ser consultados e emitidos pela INTERNET. 
 
7.4 – Os documentos que não mencionarem o prazo de validade, serão 
considerados válidos por 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão, salvo 
disposição contrária de lei a respeito.  
 
VIII – DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1 – A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e os documentos para habilitação serão realizados no local, data e horário 
indicados no preâmbulo deste edital, sendo recomendável à presença dos participantes 
com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua 
abertura, especialmente quando necessária à autenticação de documentos, e 
desenvolver-se-á da seguinte forma: 
 
8.1.1 – Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas, não se 
admitindo novos proponentes. 
 
8.1.2 – Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela 
que apresentar o menor preço por item, sendo classificadas aquelas cujas variações 
situar-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. Em não havendo 
pelo menos 03 (três) propostas naquelas condições, escolha de tantas quantas forem 
necessárias, na ordem crescente do preço ofertado, para alcançar o número mínimo de 
03 (três) participantes, exceto se igual ou maior número de licitantes não estiver 
participando do certame. 
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8.1.3 – Análise de todas as propostas selecionadas quanto à sua conformidade com as 
exigências do edital, procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes e a sua 
substituição por outra, de forma a definir aquelas que se encontrarem aptas para a fase 
de lances verbais. 
 
8.1.4 – Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes 
de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta de maior preço, observando o seguinte: 
 
8.1.5 – As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem 
necessárias, tendo como máximo o período de 10 (dez) minutos para a conclusão dos 
lances verbais de cada item. A critério da  pregoeira, o referido período poderá ser 
prorrogado. 
 
8.1.5.1 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, de forma a definir a seqüência dos lances anteriores. 
 
8.1.5.2 – O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor 
preço; e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou 
precedente, conforme o caso. 
 
8.1.5.3 – A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, 
implicará na exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, 
todavia, o último preço por ele apresentado para efeito da classificação final das 
propostas. 
 
8.1.5.4 – A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades 
cabíveis. 
 
8.1.6 – Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas 
exclusivamente pelo critério de menor preço, sendo objeto de exame e decisão 
motivada quanto à aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em 
primeiro lugar. 
 
8.1.7 – Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação 
ao seu proponente será verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante 
abertura do respectivo envelope de documentação, na forma da cláusula VII deste 
edital.  
 
8.1.8 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do Pregão. 
 
8.1.9 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias, serão examinadas as ofertas subseqüentes, inclusive quanto à sua 
aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas 
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as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o correspondente objeto. 
 
8.1.10 – Caso ocorram às hipóteses dos subitens 8.1.7 e 8.1.8, ou de não haver oferta 
de lances verbais, ou mesmo quando houver ofertas de lances verbais, após a decisão 
da  pregoeira, em qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda será 
lícito a pregoeira negociar diretamente com o proponente para a obtenção de preço 
melhor do que aquele ofertado. 
 
8.1.11 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pela pregoeira, 
pela equipe de apoio, e demais licitantes presentes, na qual serão registrados todos os 
fatos relevantes da sessão. 
 
8.1.11.1 – A adjudicação do objeto obedecerá à estrita ordem de classificação e será 
praticada pela pregoeira na própria ata de reunião. 
 
 
 
IX – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 
 
9.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame.  
 
X – DOS RECURSOS 
 
10.1 - Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) 
dias para apresentação das razões e de igual prazo para as contra-razões, contados a 
partir do término do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, 
sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela pregoeira à vencedora. 
 
10.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.4 - Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da  pregoeira não terá efeito 
suspensivo. 
 
10.5 - Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 
a) Serem datilografados e devidamente fundamentados; 
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b) Serem assinados por representante legal da licitante; 
c) Não serão aceitos recursos enviados via fax. 
 
 XI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação 
orçamentária do SAAE para o presente exercício sendo: 17.512.0447 – 2.003 – 
3.3.90.30.00. 
 
XII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1 – Obriga-se a contratada a entregar os hidrômetros dentro dos respectivos prazos 
de validade do Contrato e observado os prazos e condições estabelecidos, devendo 
promover imediatamente a troca dos itens que porventura apresentarem qualquer 
defeito de fabricação, violado, ou que não atendam as condições gerais constantes 
deste Edital, da descrição do objeto (anexo II). 
  
12.2 - Arcar com os tributos Federais, Estaduais e Municipais que incidirem sobre o 
fornecimento. 
  
12.3 - Cumprir todas as normas, posturas e regulamentos: Municipal, Estadual e 
Federal e outros que porventura venham a incidir no fornecimento dos objetos licitados.  
 
12.4 - A Contratada reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva 
responsável por danos e prejuízos que causar ao SAAE, coisa ou pessoa de terceiros 
em decorrência da entrega dos materiais e produtos, correndo às suas expensas, sem 
quaisquer ônus para o SAAE, ressarcimento ou indenização que tais danos ou 
prejuízos possam causar. 
 
12.5 - A Contratada fica obrigada a dar garantia integral contra qualquer defeito de 
fabricação que os produtos venham apresentar, incluindo avarias no transporte até o 
local de entrega, mesmo após sua aceitação/aprovação pelo SAAE, sendo que as 
novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão 
ter o prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas. 
 
XIII – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
13.1 - Se houver contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser 
rescindido a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 
8.666/93. 
 
13.2 - A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência 
parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando 
apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e 
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com o consentimento prévio e por escrito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa e desde que não afete a boa execução do contrato. 
 
XIV - CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
14.1 - Os preços são irreajustáveis, pelo período de vigência do contrato, 
admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente 
admitidas, e considerados os preços de mercado. 
 
XV - DA GARANTIA 
 
15.1 - Os hidrômetros deverão ser garantidos por no mínimo 02 (dois) anos de 
operação ou 03 (três) anos após seu fornecimento, contados a partir da data da 
entrega, prevalecendo o que primeiro ocorrer. A cúpula deverá ser garantida pelo 
mesmo período, contra opacidade e gretamento.  
Ocorrendo qualquer defeito desta natureza o SAAE será restituído no prazo máximo  
de  48 (quarenta  e oito) horas.  
 
15.2 - Garantia de fornecimento de peças sobressalentes pelo período de 10 (dez) 
anos.  
 
15.3 - Assistência técnica permanente em território nacional.  

 
XVI - DA ENTREGA 
16.1 – O licitante vencedor deverá entregar o material em uma única remessa de 500 
(quinhentos) hidrômetros com no máximo 30 (trinta) dias após emissão da ordem de 
fornecimento.  
 
16.2 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG, reserva-se o 
direito de não aceitar os hidrômetros que estiverem em desacordo com o previsto neste 
instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 
 
16.3 - O SAAE devolverá em parte ou no todo o material que não for aceito pela 
fiscalização, terá o prazo de até 03 dias úteis para conferência e recebimento ou não 
do mesmo. Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor. 
 
16.4 – A assinatura do canhoto da nota fiscal indica tão somente que o SAAE está de 
acordo com a quantidade do material, sendo o seu recebimento condicionado após a 
conferência, procedendo à verificação das características e condições do material. 
 
16.5 - Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do SAAE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente do contrato. 
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XVII - PAGAMENTO 
 
17.1 - O pagamento será efetuado com até 10 (dez) dias úteis, após a entrega dos 
hidrômetros no almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
Formosa – MG e sua respectiva Nota Fiscal conferida e aceita. 

 
XVIII - SANÇÕES 
 
18.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 
acarretar nas seguintes sanções:  
a) - Multa de mora no percentual correspondente a 0,5 % (meio por cento) 
calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de atraso na entrega 
do material, até o limite de 20 (vinte) dias, caracterizando inexecução parcial; 
b) - suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SAAE, conforme 
disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 
c) - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE de Lagoa 
Formosa enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
d) - advertência escrita. 
 
18.2 - Caso venha desistir do contrato, além de outras cominações legais, a multa 
será de 10 % (dez por cento) sobre o valor do mesmo. 
 
18.3 - As multas devem ser aplicadas por ato do Diretor do SAAE, facultada a 
defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao 
processo. 
 
18.4 - Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme 
disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. 
 
18.5 - Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da 
que praticou o ato recorrido. 
 
18.6 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade 
da aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da 
licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados ao SAAE. 
 
18.7 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do SAAE, via Tesouraria, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
notificação enviada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa. 
 
18.8 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente 
no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, em favor da licitante 
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vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, à 
diferença será cobrada na forma da lei. 
 
18.9 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
 
18.10 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
 
XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° 
e 2° do art. 65 da lei 8.666/93. 
 
19.2 - 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. 
 
19.3 - Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação 
regedora, em especial a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 
Complementar 123/06. 
 
 
Lagoa Formosa, 16 de agosto 2011. 
 
 
 
 

SILVESTRE NUNES DE JESUS SILVA 
 

PREGOEIRA 
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ANEXO I 

 
 
TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO 003/2011 
 
OBJETO: 
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, AQUISIÇÃO DE 
HIDRÔMETROS DE ½” Q=3 m³/h , CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO: 
 
 
ITEM 

 
QUANTID. 

 
UNIDADE 

 
DISCRIMINAÇÃO 
 

 
01 

 
500 

 
UN 

HIDRÔMETRO ½” Q=3 m³/h, MULTIJATO, 
MAGNÉTICO, CLASSE METROLÓGICA B, VAZÃO 
MÁXIMA DE 3 m³/h PARA INSTALAÇÃO NA 
POSIÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, OU INCLINADA, 
DIÂMETRO NOMINAL DE ½”, MANCAIS DE TURBINA 
EM SAFIRA, MECANISMO REGISTRADOR SITUADO 
EM COMPARTIMENTO TOTAL SECO, COM 
MOSTRADOR QUE POSSIBILITE A LEITURA VISUAL 
DIRETA, ATRAVÉS DE CILINDROS 
CICLOMÉTRICOS, COM RESOLUÇÃO PARA 
CONSUMO INFERIOR A 1m³, CÚPULA DE ALTA 
RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E IMPACTO, 
SELADA A RELOJOARIA POR ENCAIXE, COM 
VEDAÇÃO, EVITANDO PROBLEMAS DE 
INFILTRAÇÕES, PROTEÇÃO CONTRA INFLUÊNCIA 
DE CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO, SISTEMA DE 
LACRAÇÃO CONTRA FRAUDES, ACOMPANHANDO 
TAMPA.  
A CÚPULA DEVERÁ SER FORNECIDA EM 
POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA 
RESISTÊNCIA CONFORME PREVISTO NA NORMA 
ABNT NM 212. 
OS MESMOS DEVEM SER FABRICADOS EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NM 
212, PORTARIA 246/2000 E ABNT 8194. OS 
MESMOS DEVERÃO SER APROVADOS PELO 
INMETRO. 
OBS: HIDRÔMETROS SEM CONEXÕES. 

 
Critérios de Aceitação do bem a ser adquirido: 
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• O material será entregue em uma única remessa de 500 (quinhentos) 
hidrômetros com no máximo 30 (trinta) dias após emissão da ordem de 
fornecimento.  

• O bem a ser adquirido quando de sua entrega deverá estar em conformidade 
com o exigido em edital, devidamente fiscalizado pelo responsável do 
Almoxarifado. 

• O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG, reserva-se o 
direito de não aceitar os hidrômetros que estiverem em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

• O SAAE devolverá em parte ou no todo o material que não for aceito pela 
fiscalização, terá o prazo de até 03 dias úteis para conferência e recebimento ou 
não do mesmo. 

• Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor. 
• O licitante vencedor deverá entregar o objeto desta licitação no Almoxarifado 

Central do SAAE, com frete e descarga por conta do fornecedor. 
 
Penalidades Aplicáveis: O descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pelo Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Lagoa Formosa, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar nas seguintes sanções: 
a) - Multa de mora no percentual correspondente a 0,5 % (meio por cento) calculada 
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de atraso na entrega do material, até o 
limite de 20 (vinte) dias, caracterizando  inexecução parcial; 
b) - suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SAAE, conforme 
disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 
c) - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE de Lagoa Formosa 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
d) - advertência escrita. 
 
Caso venha desistir do contrato, além de outras cominações legais, a multa será de 10 
% (dez por cento) sobre o valor do mesmo. 
 
As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver junto 
ao Município, devendo ser aplicadas por ato do Diretor do SAAE, facultada a defesa da 
Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
 
Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no 
artigo 109 da Lei 8.666/93. 
 
Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou 
o ato recorrido. 
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A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação 
de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante 
vencedora por eventuais perdas e danos causados ao SAAE. 
 
A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do SAAE, via Tesouraria, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação 
enviada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa. 
O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, em favor da licitante vencedora, 
sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 
cobrada na forma da lei. 
 
As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: o pagamento será efetuado com até 
10 (dez) dias úteis, após a entrega dos hidrômetros no almoxarifado do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG e sua respectiva Nota Fiscal 
conferida e aceita. 
 
 



 
�      SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA 

RUA VEREADOR DIVINO NAZÁRIO, N.º 83 – CEP-38720-000 
CNPJ-20.734.299/0001-15 - TEL-34-3824-2033  e  2273 

                                                        LAGOA FORMOSA-MINAS GERAIS 
E-mail- almoxarifado@saaelagoa.com.br;; 

pessoal@saaelagoa.com.br; diretoria@saaelagoa.com.br; 
 

 17 

 
ANEXO II 

 
 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 
PREGÃO Nº 003/2011 
 
 
 
ITEM 

 
QUANTID. 

 
UNIDADE 

 
DISCRIMINAÇÃO 
 

 
01 

 
500 

 
UN 

 
- HIDRÔMETRO ½” Q=3 m³/h, MULTIJATO, 
MAGNÉTICO, CLASSE METROLÓGICA B, VAZÃO 
MÁXIMA DE 3 m³/h PARA INSTALAÇÃO NA 
POSIÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, OU INCLINADA, 
DIÂMETRO NOMINAL DE ½”, MANCAIS DE TURBINA 
EM SAFIRA, MECANISMO REGISTRADOR SITUADO 
EM COMPARTIMENTO TOTAL SECO, COM 
MOSTRADOR QUE POSSIBILITE A LEITURA VISUAL 
DIRETA, ATRAVÉS DE CILINDROS 
CICLOMÉTRICOS, COM RESOLUÇÃO PARA 
CONSUMO INFERIOR A 1m³, CÚPULA DE ALTA 
RESISTÊNCIA A INTERPÉRIES E IMPACTO, 
SELADA A RELOJOARIA POR ENCAIXE, COM 
VEDAÇÃO, EVITANDO PROBLEMAS DE 
INFILTRAÇÕES, PROTEÇÃO CONTRA INFLUÊNCIA 
DE CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO, SISTEMA DE 
LACRAÇÃO CONTRA FRAUDES, ACOMPANHANDO 
TAMPA.  
A CÚPULA DEVERÁ SER FORNECIDA EM 
POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA 
RESISTÊNCIA CONFORME PREVISTO NA NORMA 
ABNT NM 212. 
OS MESMOS DEVEM SER FABRICADOS EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NM 
212, PORTARIA 246/2000 E ABNT 8194. OS 
MESMOS DEVERÃO SER APROVADOS PELO 
INMETRO. 

 
OBSERVAÇÕES.:  
-Os hidrômetros poderão ser fornecidos com relojoaria plana ou inclinada. 
- Os hidrômetros deverão ser fornecidos sem as conexões. 
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- Os hidrômetros deverão ser garantidos por no mínimo 02 (dois) anos de operação ou 
03 (três) anos após seu fornecimento, contados a partir da data da entrega, 
prevalecendo o que primeiro ocorrer. A cúpula deverá ser garantida pelo mesmo 
período, contra opacidade e gretamento.  
 
- Ocorrendo qualquer defeito desta natureza o SAAE será restituído no prazo máximo  
de  48 (quarenta  e oito) horas.  
 
- Garantia de fornecimento de peças sobressalentes pelo período de 10 (dez) anos.  
 
- Assistência técnica permanente em território nacional.  
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ANEXO III 

 
 
MODELO DE PROPOSTA 
 
 
PREGÃO N° 003/2011 
 

Nome da Empresa:  

Endereço:  

CNPJ:  

Fone/Fax  

 

ITEM UNIDADE QUANT. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
 TOTAL 

01       
TOTAL GERAL---------------------------------------   
 
 
Prazo de entrega: _________________________________________ 
 
Validade da proposta: ______________________________________ 
  
 
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital 
da Licitação – PREGÃO Nº 003/2011 , bem como verifiquei todas as especificações 
nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos 
que dele fazem parte.  
Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma 
influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes 
nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu 
objeto.  
 
 
 

Lagoa Formosa/MG, .........de ..................................... de 2011.  
 
 
 
 

Nome e assinatura do responsável/representante da empresa 
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ANEXO IV 

 
 
 
MODELO DE PROCURAÇÃO - PREGÃO Nº 003/2011 
 
 
 
PROCURAÇÃO 
 
 
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, a 
EMPRESA ___________________, com sede na Rua ______________, n.º ___, 
cidade de __________, estado _________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
__.___.___/____-__, representada, neste ato, por seu ______________ Sr. 
___________, __________(nacionalidade), _______(estado civil), _________ 
(profissão), residente e domiciliado na ______________, NOMEIA E CONSTITUI seu 
bastante procurador, o Sr. _________________, __________(nacionalidade), 
_______(estado civil), _________ (profissão), residente e domiciliado na 
______________, portador da cédula de identidade RG n.º __.___.___, e do CPF/MF 
n.º ___.___.___-__, a quem são conferidos poderes para representar a empresa 
outorgante no Pregão n.º 003/2011, instaurado pelo SAAE – Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Lagoa Formosa - MG, em especial para firmar declarações e atas, 
apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os preços 
propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame acima indicado.  
 
 
 
 
Local e data.  
Assinatura do responsável pela outorga.  
 
 
 
 
OBS: com firma reconhecida  
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ANEXO V 

 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
HABILITATÓRIOS 
 
 
PREGÃO Nº 003/2011 
 
 
 
Processo Licitatório nº 008/2011 
 
Empresa ______, com sede na Rua ______________, n.º ___, cidade de __________, 
estado _________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __.___.___/____-__, 
em conformidade com o disposto no art. 4º, inciso VII, da Lei n.º 10.520/02, DECLARA 
que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos Habilitatórios exigidos no edital 
que rege o certame acima indicado.  
 
 
 
 
Local e data.  
 
 
 
Assinatura e n.º do RG do declarante.  
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ANEXO VI 

 
 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
1 - Estima-se para este certame o valor GLOBAL de R$ 30.000,00 ( Trinta mil reais ), 
cujos valores unitários conforme estabelece o art.40 § 2°, II da Lei 8666/93 estão 
demonstrados na planilha de custos abaixo: 
 
- HIDRÔMETRO ½” Q=3 m³/h, MULTIJATO, 
MAGNÉTICO, CLASSE METROLÓGICA B, VAZÃO 
MÁXIMA DE 3 m³/h PARA INSTALAÇÃO NA 
POSIÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, OU 
INCLINADA, DIÂMETRO NOMINAL DE ½”, MANCAIS 
DE TURBINA EM SAFIRA, MECANISMO 
REGISTRADOR SITUADO EM COMPARTIMENTO 
TOTAL SECO, COM MOSTRADOR QUE 
POSSIBILITE A LEITURA VISUAL DIRETA, ATRAVÉS 
DE CILINDROS CICLOMÉTRICOS, COM 
RESOLUÇÃO PARA CONSUMO INFERIOR A 1m³, 
CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTERPÉRIES E 
IMPACTO, SELADA A RELOJOARIA POR ENCAIXE, 
COM VEDAÇÃO, EVITANDO PROBLEMAS DE 
INFILTRAÇÕES, PROTEÇÃO CONTRA INFLUÊNCIA 
DE CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO, SISTEMA DE 
LACRAÇÃO CONTRA FRAUDES, ACOMPANHANDO 
TAMPA.  
A CÚPULA DEVERÁ SER FORNECIDA EM 
POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA 
RESISTÊNCIA CONFORME PREVISTO NA NORMA 
ABNT NM 212. 
OS MESMOS DEVEM SER FABRICADOS EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NM 
212, PORTARIA 246/2000 E  ABNT 8194. OS 
MESMOS DEVERÃO SER APROVADOS PELO 
INMETRO. 
  

 
Valor Unitário 
 
R$ 60,00 ( 
Sessenta 
reais ) 

 
Valor Total 
 
R$ 30.000,00 ( 
Trinta mil reais ) 
 

PREÇO GLOBAL: R$ 30.000,00 ( Trinta mil reais ) 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO 

 
 
PREGÃO  Nº 003/2011. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2011. 
 
 
 
 

 A Empresa.........................................................................., inscrito no 
CNPJ n°........................................., por intermédio 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 inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo 
a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
 
 
 ....................................., ........... de ....................................... de 2011. 
 
Nome do Representante Legal: ..................................................................................... 
 
Assinatura: ..................................................................................................................... 
 
CPF: ....................................................................... 
 
 
 
CARIMBO DA EMPRESA: 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO 
Contrato que entre si celebram, de um lado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa/MG, situado à Rua Vereador Divino Nazário, 83 – Bairro Planalto – 
Lagoa Formosa/MG, neste ato representado pelo seu diretor, Sr. Élson de Morais, 
doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa 
...................................., inscrita no CNPJ, sob o Nº ........................., situada à Rua 
............................, ..........., na cidade,................................, neste ato representado por 
seu representante legal, o Sr. ....................................- CPF.: ..................., doravante 
denominada CONTRATADA, tendo em vista o procedimento licitatório na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 003/2011, e mediante as cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME LEGAL 
 
1.1 - Este contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas, no art. 55 e 
seguintes, da lei 8.666/93, com suas posteriores alterações, pelas cláusulas e 
condições fixadas no processo licitatório, modalidade PREGÃO 003/2011, parte 
integrante deste contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
2.1 - Constitui objeto do presente contrato: Aquisição de Aquisição de 
Hidrômetros de ½” Q=3 m³/h, sendo: - HIDRÔMETRO ½” Q=3 m³/h, MULTIJATO, 
MAGNÉTICO, CLASSE METROLÓGICA B, VAZÃO MÁXIMA DE 3 m³/h PARA 
INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, OU INCLINADA, DIÂMETRO 
NOMINAL DE ½”, MANCAIS DE TURBINA EM SAFIRA, MECANISMO 
REGISTRADOR SITUADO EM COMPARTIMENTO TOTAL SECO, COM 
MOSTRADOR QUE POSSIBILITE A LEITURA VISUAL DIRETA, ATRAVÉS DE 
CILINDROS CICLOMÉTRICOS, COM RESOLUÇÃO PARA CONSUMO INFERIOR A 
1m³, CÚPULA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTERPÉRIES E IMPACTO, SELADA A 
RELOJOARIA POR ENCAIXE, COM VEDAÇÃO, EVITANDO PROBLEMAS DE 
INFILTRAÇÕES, PROTEÇÃO CONTRA INFLUÊNCIA DE CAMPO MAGNÉTICO 
EXTERNO, SISTEMA DE LACRAÇÃO CONTRA FRAUDES, ACOMPANHANDO 
TAMPA., A CÚPULA DEVERÁ SER FORNECIDA EM POLICARBONATO 
TRANSPARENTE DE ALTA RESISTÊNCIA CONFORME PREVISTO NA NORMA 
ABNT NM 212. 
OS MESMOS DEVEM SER FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
DA ABNT NM 212, PORTARIA 246/2000 E  ABNT 8194. OS MESMOS DEVERÃO 
SER APROVADOS PELO INMETRO. 
 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
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• O bem a ser adquirido quando de sua entrega deverá estar em conformidade 
com o exigido em edital, devidamente fiscalizado pelo responsável do 
Almoxarifado. 

• O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG, reserva-se o 
direito de não aceitar os hidrômetros que estiverem em desacordo com o 
previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o 
disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 

• O SAAE devolverá em parte ou no todo o material que não for aceito pela 
fiscalização, terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para conferência e 
recebimento ou não do mesmo. 

• Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1 - Para fins legais e contratuais, inclusive aplicação de penalidades, o presente 
contrato tem seu valor fixado em R$ ........... (...), a unidade, e o valor global fixado em 
R$ ............  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA 
 
4.1 - Os hidrômetros deverão ser garantidos por no mínimo 02 (dois) anos de operação 
ou 03 (três) anos após seu fornecimento, contados a partir da data da entrega, 
prevalecendo o que primeiro ocorrer. A cúpula deverá ser garantida pelo mesmo 
período, contra opacidade e gretamento.  
 
- Ocorrendo qualquer defeito desta natureza o SAAE será restituído no prazo máximo  
de  48 (quarenta  e oito) horas.  
 
4.2 - Garantia de fornecimento de peças sobressalentes pelo período de 10 (dez) anos.  
 
4.3 - Assistência técnica permanente em território nacional.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA 
 
5.1 - O licitante vencedor deverá entregar o material em uma única remessa de 500 
(quinhentos) hidrômetros com no máximo 30 (trinta) dias após emissão da ordem de 
fornecimento.  
 
5.2 - O SAAE devolverá em parte ou no todo o material que não for aceito pela 
fiscalização, terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para conferência e recebimento ou 
não do mesmo. Todas as despesas com devolução serão por conta do fornecedor. 
 
5.3 - O material, objeto deste contrato, deverá ser entregue no almoxarifado do SAAE, 
dentro do município de Lagoa Formosa - MG, com Frete CIF, sendo que a despesa 
com mão-de-obra para descarga será por conta da CONTRATADA. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO  
 
6.1 -  O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG, reserva-se o 
direito de não aceitar o produto que estiverem em desacordo com o previsto neste 
instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, 
inciso XI da Lei Federal n 8.666/93. 
 
6.2 - Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação do SAAE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente  do contrato. 
 
6.3  - Caso os mesmos não sejam aceitos, todas as despesas  para devolução do 
material, como fretes, etc., serão por conta do fornecedor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
7.1 - O pagamento será efetuado com até 10 (dez) dias úteis, após a entrega dos 
hidrômetros no almoxarifado do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
Formosa – MG e sua respectiva Nota Fiscal conferida e aceita. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária 
do SAAE para o presente exercício, sendo: 17.512.0447 – 2.003 – 3.3.90.30.00. 
 
CLÁSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1 - Obriga-se a contratada a entregar os hidrômetros dentro dos respectivos prazos 
de validade do Contrato e observado os prazos e condições estabelecidos, devendo 
promover imediatamente a troca dos itens que porventura apresentarem qualquer 
defeito de fabricação, violado, ou que não atendam as condições gerais constantes 
deste Edital, da descrição do objeto. 
 
9.2 - A Contratada reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva 
responsável por danos e prejuízos que causar ao SAAE, coisa ou pessoa de terceiros 
em decorrência da entrega dos materiais e produtos, correndo às suas expensas, sem 
quaisquer ônus para o SAAE, ressarcimento ou indenização que tais danos ou 
prejuízos possam causar. 
 
9.3 - A Contratada fica obrigada a dar garantia integral contra qualquer defeito de 
fabricação que os produtos venham apresentar, incluindo avarias no transporte até o 
local de entrega, mesmo após sua aceitação/aprovação pelo SAAE, sendo que as 
novas unidades empregadas na substituição das defeituosas ou danificadas deverão 
ter o prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas. 
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9.4 - Arcar com os tributos Federais, Estaduais e Municipais que incidirem sobre o 
fornecimento. 
  
9.5 - Cumprir todas as normas, posturas e regulamentos: Municipal, Estadual e Federal 
e outros que porventura venham a incidir no fornecimento dos objetos licitados.  

 
CLÁSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
10.1 - O contrato firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 
tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base 
nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93. 
 
10.2 -  A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência 
parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando 
apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e 
com o consentimento prévio e por escrito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa e desde que não afete a boa execução do contrato. 
 
CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
 
11.1 -  Os preços são irreajustáveis, pelo período de vigência do contrato, admitida a 
sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e 
considerados os preços de mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 
 
12.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
Formosa, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas 
seguintes sanções: 
 
a) - Multa de mora no percentual correspondente a 0,5 % (meio por cento) calculada 
sobre o valor total estimado do contrato, por dia de atraso na entrega do material, até o 
limite de 20 (vinte) dias, caracterizando inexecução parcial; 
b) - suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SAAE, conforme 
disposto no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93; 
c) - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o SAAE de Lagoa Formosa 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 
d) - advertência escrita. 
 
12.2 - Caso venha desistir do contrato, além de outras cominações legais, a multa será 
de 10 % (dez por cento) sobre o valor do mesmo. 
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12.3 - As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver 
junto ao SAAE, devendo ser aplicadas por ato do Diretor do SAAE, facultada a defesa 
da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
 
12.4 - Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme 
disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. 
 
12.5 - Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que 
praticou o ato recorrido. 
 
12.6 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da 
aplicação de outras, previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante 
vencedora por eventuais perdas e danos causados ao SAAE. 
 
12.7 - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do SAAE, via Tesouraria, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação 
enviada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa. 
 
12.8 - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, em favor da licitante 
vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, à 
diferença será cobrada na forma da lei. 
 
12.9 - As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
12.10 - Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° 
e 2° do art. 65 da lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DO FORO  
 
14.1 - Fica eleito o foro de Patos de Minas/MG, para dirimir quaisquer dúvidas, ou 
requerimentos de natureza judicial relacionados com o cumprimento deste contrato. 
 

E assim estando justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias 
de igual teor. 
                             Lagoa Formosa, ....... de ................ de 2011 
 
                           Élson de Morais                                        Contratada 
                           Diretor do SAAE 
  Testemunhas 


