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EDITAL  DE LICITAÇÃO   
 

PREGÃO PRESENCIAL  N.º 011/2020 
PROCESSO Nº 126/2020 

 
 
O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, na pessoa da Srª Júnia Cássia 

de Sousa Oliveira, Superintendente do SAAE,  torna público que, com base na Lei Federal nº  8.666, de 21/06/93 e 
suas alterações, Lei Federal 10.520 de 17/07/02,  pelo Decreto nº  3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal 
008/2005, Lei Complementar nº 003/2010,  e no que couberem as disposições da Lei Complementar 123/2006, 
recepcionado pela Lei Complementar nº 147/2014, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, pelo tipo de execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a prestação de serviços de reforma na Estação de Tratamento de 
Água(ETA) e Reservatório Elevado de Distribuição,    devendo a proposta e a documentação ser protocoladas no 
Setor de Compras e Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, na Rua Vereador 
Divino Nazário, 83, bairro Planalto, no dia 04 de Setembro de 2.020, até as 09h15min, sendo que os mesmos serão 
abertos, logo após o término do credenciamento.   

O Edital estará disponível gratuitamente na sede do SAAE, situado  na Rua Vereador Divino Nazário, 
83, Bairro Planalto, Lagoa Formosa (MG), telefone 34 3824-2033, no site: www.saaelagoa.com.br; e-mail: 
almoxarifado@saaelagoa.com.br. 

 
1 – OBJETO 
 
1.1   A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 

de reforma na Estação de Tratamento de Água(ETA) e no Reservatório elevado de distribuição,  para atender 
as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, conforme Anexo I, Planilhas, Memorial 
Descritivo e Cronograma Financeiro  anexos. 

1.2  As licitantes deverão realizar Visita Técnica aos locais da prestação dos serviços, de modo a obter, 
para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, conhecimento da estrutura física e técnica a serem 
utilizados na realização do objeto, no período compreendido entre os dias 24 á 28/08/2020, mediante agendamento, 
pelo telefone (34)3824-2033, no setor de engenharia.  

 
1.3  Para a realização da visita a que se refere o ítem 1.2, a licitante deverá providenciar procuração 

designando:  
a) Responsável Técnico vinculado à empresa detentor de conhecimentos técnicos aprofundados no 

ramo;  
b) Poderes para que o responsável técnico, ora designado nos termos da letra “a) desta cláusula possa 

subscrever o “Atestado de Visita Técnica” ficando com uma via do documento (Anexo VII), a qual 
deverá ser entregue juntamente com as documentações no credenciamento.  

 
1.4 – As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Pregão 

Presencial e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do 
contrato.  

 
 

2 – DAS CONDIÇÕES DE  PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
 

2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados que atuem no ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.  

2.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública Municipal. 

2.3 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório. 
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2.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 

2.5 - A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 
por ele representado, salvo autorização expressa da CPL. 

2.6 – que estejam reunidas em consórcio e seja controlada, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja a sua forma de constituição; e  estrangeiras que não funcionam no país. 

 
 
3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1-O valor estimado máximo para atender as despesas com o objeto do presente Pregão é de R$ 56.214,10 

(CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E DEZ CENTAVOS), para a prestação dos serviços 
constantes do anexo I, tendo por base a planilha de quantitativos e preços.  
            3.2-Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os preços inexequíveis, em relação à 
estimativa prévia do serviço pela entidade de licitação, esta poderá exigir que o licitante apresente um detalhamento 
dos preços ofertados, a fim de demonstrar a consistência dos preços em relação ao método e prazo propostos.  
           3.3-Nos preços já se encontram computados todos os impostos, taxas e demais despesas que, direta ou 
indiretamente, tenham relação ao objeto deste edital.  
           3.4-As despesas decorrentes da presente prestação dos serviços onerarão os recursos orçamentários 
17.512.0447.2003- 33.90.39.00 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica- Manutenção e Conservação de Bens 
Imóveis.  

 
 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munido de 
documento (procuração ou contrato social da empresa) que o credencie a participar deste certame e a responder 
pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
A referida documentação será apresentada em separado, e entregue a Pregoeira no início da abertura do Pregão, 
juntamente com os Anexos III e VI (se for o caso) deste Edital. 

4.2 – Quando o representante legal for o próprio Sócio/Proprietário, ele deverá apresentar seus 
documentos pessoais (CPF e RG) e o documento da empresa (contrato social ou documento equivalente) que 
comprove a sua titularidade e lhe confira os poderes necessários para participar do certame. 

4.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, conforme Anexo III deste 
Edital, este deverá estar com firma reconhecida do dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, ocasião 
em que também deverão ser apresentados os seguintes documentos: CPF e RG do representante da empresa, cópia 
autenticada do respectivo contrato social ou documento equivalente. 

4.4 – No ato do credenciamento, o Licitante deverá apresentar Declaração constando que atende 
plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial nº 011/2020, 
conforme Anexo VI que integra o presente Edital. 

 
4.5 – Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas um licitante credenciado.  
 
4.6 – A autenticação quando feita por membro da comissão de apoio será efetuada em horário de 

expediente, até às 17h00min horas do último dia útil que antecede a realização do presente Pregão Presencial.  
 
4.7 – A licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não 

puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedida de 
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito 
de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada 
para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  

 
      4.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos 

pela LC 123/2006 deverão apresentar fora dos envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO" comprovação da sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, por meio de 
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declaração de enquadramento no artigo 3º da LC nº 123/2006, conforme modelo disponibilizado no ANEXO IX - 
"DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA 
FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006.  

 
       4.9 – A não entrega da declaração exigida no item 3.8 deste Edital indicará que a licitante optou por não 

utilizar os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.  
 
OBS: A ausência de credenciamento não excluirá o LICITANTE do certame, mas importará a 

preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.  

 
 
5 – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 1 
5.1 – A proposta deverá ser entregue em 01(uma) via, rigorosamente de acordo com as exigências 

constantes deste edital, não se admitindo propostas alternativas, somente com duas casas decimais após a vírgula 
e atendendo aos seguintes requisitos: 

a) estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 1 (uma) via, redigida em língua 
portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha 
e rubricada as demais; 

b) a razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, 
fac-símile e e-mail, quando houver; 

c) número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 
d) prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data 

de sua apresentação; 
e) Apresentar a descrição detalhada do objeto do pregão, em conformidade com as especificações 

contidas no ANEXO IX, a descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  

f) No preço deverá estar incluído todas as despesas e custos, como por exemplo: alimentação, estadia, 
locomoção, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, e demais encargos, de modo a 
não gerar nenhum ônus ao SAAE.  

g) A proposta dever ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na 
parte externa e frontal as indicações: 

 
 
 
 
 

 
5.2 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a pregoeira, antes 

da abertura do respec0tivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pela pregoeira. 

5.3 – 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. 

5.4 – Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução do objeto 
desta licitação sem qualquer ônus para o SAAE, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários. 

5.5 – 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.  

 
65 – JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS 
6.1 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR VALOR GLOBAL. 
6.2 – Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço obtido através do maior 

desconto; e às licitantes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo 
pelo menos 3 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às autoras das melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três); será dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG 
a) Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

b) Pregão Presencial – nº 011/2020 
c) RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE 
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valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, 
do art. 4°, da Lei Federal n° 10.520/02. 

6.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 16 deste edital. 

6.4 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo 
critério de MENOR VALOR GLOBAL. 

6.5 – A pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

6.6 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela licitante 
que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão. 

6.7 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital, pela pregoeira. 

6.8 – Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências editalícias, a pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas 
as exigências editalícias, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto definido 
no objeto deste edital. 

6.9 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão 
constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 

6.10 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, 
a proposta será desclassificada. 

6.11 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital. 
6.12 – A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pela pregoeira, 

implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, 
para efeito de ordenação das propostas. 

6.13 – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 
7 – DOCUMENTAÇÃO – (ENVELOPE N.º 2) 
7.1 –O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 
7.2 – DA HABILITAÇÃO:  
 
7.2.1 A habilitação a presente licitação será realizada mediante comprovação de: 
    a)Habilitação Jurídica; 
    b)Regularidade Fiscal e Trabalhista; 
    c)Qualificação Econômico-Financeira; 
    d)Qualificação Técnica; e  
    e)Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e na Lei Federal 

n° 9.854, de 27/10/1999.  
 
7.2.2-HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
a)Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b)Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim 
o exigir.  

c)Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de 
seus administradores; 

Obs: A apresentação dos documentos acima descritos na fase de Credenciamento, desobriga a 
empresa a apresentá-lo novamente no Envelope 02 – Documentos de Habilitação.  

d)Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das 
condições impeditivas, especificando:  

- Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
- Que não está impedida de transacionar com o município de Lagoa Formosa. 
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- Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 
consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.   

e)Declaração que não emprega menor, conforme 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, conforme anexo II deste edital; 

f)Declaração expressa de que o proponente tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das 
exigências constantes do Edital e seus anexos; 

g)O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado;  
 
Obs: As declarações mencionadas, quando não constarem entre os documentos exigidos, 

poderão ser elaboradas de próprio punho pelos representantes legais das empresas durante a sessão, desde 
que estejam devidamente credenciadas pelas mesmas.  

 
 
 7.2.3  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS; 
c) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Certidão Negativa de Débito da Receita Federal; 

          e) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Estadual. 
          f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), Conforme Lei Federal 12.440/2011. 
        g) Alvará de funcionamento, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto do certame.  
 

7.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
 

        a)Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo   distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90(noventa dias).   

      b) Apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhado da 
cópia de abertura e encerramento do livro em que se ache transcrito. Quando encerrados há mais de três 
meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices oficiais, sendo 
vedada à substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios;  Comprovação 
através do balanço com quadro demonstrativo assinado pelo representante legal do proponente e pelo 
contador registrado no CRC apresentado na forma abaixo: 

 
• Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Será considerado como Índice de Liquidez Geral 

o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável à Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante 
com o Passivo Não Circulante. 

 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 

ILG = ------------------------------------------------------------------------------------------- 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 
 

• Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou maior que 1(um).  
 

            ATIVO CIRCULANTE  
          ILC = ------------------------------------------------------------------------------------------- 

       PASSIVO CIRCULANTE  
 
 

7.2.4.1-O Microempreendedor Individual deverá apresentar o Relatório Mensal das Receitas Brutas 
dos últimos três meses, bem como, a última Declaração Anual Simplificada.  
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7.2.5-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

      a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA, em plena validade.  Caso o Licitante seja de outro 
Estado da Federação, é necessário o recibo de quitação e o visto do CREA-MG; 
 
     b) Registro ou inscrição do Responsável Técnico da empresa no CREA, em plena validade; 
 

          
7.3 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor devidamente designado para este fim. Não serão aceitas 
cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas por parte do pregoeiro. 

 7.4 – Para os documentos que não contiverem prazo de validade, fica estabelecido um prazo de 
60(sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

 7.5 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias pela pregoeira ou equipe de apoio, 
deverão procurá-los antes do início da sessão e abertura da licitação para proceder á autenticação, pois, em hipótese 
alguma serão autenticadas após a abertura dos certames.  

7.6 – 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 vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa(Artigo 43, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 123, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014).  

7.7–Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres: 

 
 
 
 
 
8 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1 – 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 – DOS RECURSOS 
9.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pela pregoeira à vencedora. 

9.3 – Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo. 
9.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
10– DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA 
10.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 17.512.0447.2003 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
11 – CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
11.1 – A (s) licitante(s) vencedora(s) e o SAAE; – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 

Formosa celebrarão contrato de prestação de serviços, nos moldes da minuta constante do anexo II deste edital, 
quando assim a lei o exigir. 

11.2 – Em caso da licitante vencedora, não assinar o contrato, reservar-se-ão SAAE – Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, o direito de convocar as licitantes remanescentes; na ordem de classificação, 
para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas ao primeiro colocado, inclusive quanto ao preço 
atualizado, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste edital. 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa – MG 
d) Envelope nº 2 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

e) Pregão Presencial – nº 011/2020 
f) RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE 
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11.3 – Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se o 
SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa tiver conhecimento de fato desabonador à sua 
habilitação, conhecido após o julgamento. 

11.4 – Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item 
anterior, o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa poderá convocar as licitantes 
remanescentes observadas a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002. 

11.5 – O 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, ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.6 – 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 à documentação comprobatória que 
justifiquem quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito do SAAE – Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Lagoa Formosa e desde que não afete a boa execução do contrato. 

11.7 – A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 
com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação, 
apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.  

11.8 – O prazo de vigência do contrato será de 02(dois) meses a contar da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado, a critério da municipalidade, conforme previsto no art. 57, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 
12 – FISCALIZAÇÃO 
12.1 – O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, através de representante, 

exercerá a fiscalização do contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja 
cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

12.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Lagoa Formosa, em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que 
concerne à execução do objeto do contrato. 

 
13 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
13.1 – Os serviços deverão ser prestados de acordo com o cronograma, após o recebimento da ordem 

de serviços. 
13.2 – Os equipamentos e ferramentas, inclusive Equipamentos de Proteção Individual, que serão 

utilizados na realização dos serviços serão do credenciado e de sua inteira responsabilidade. 
13.3 – Todos os materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, assim como a aplicação dos 

mesmos, deverão estar em conformidade com o SAAE e deverão ser submetidos á prévia análise e aceitação pela 
Diretoria Geral.  

13.3 – Informar com antecedência, no caso de impossibilidade de atendimento, de serviços 
programados, de forma a não comprometer a realização das atividades.  

13.4 – O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa reserva-se o direito de não 
receber os serviços em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e 
aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.4 – A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, os serviços em que se 
verifiquem irregularidades. 

13.5 – Os serviços serão executados em até 60(SESSENTA) dias, com início em até 05 (cinco) dias, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, atendidos as disposições contratuais pertinentes, sendo que 
serão descontados pra reposição os dias de chuva em que for inviável a execução dos serviços, e mediante a 
comprovação do engenheiro designado pelo SAAE.  

 
14 – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO:  
 
14.1- A licitante vencedora não poderá ceder, transferir ou subcontratar os serviços, no todo ou em parte, 

sem autorização expressa do SAAE.  
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15 – DA FISCALIZAÇÃO  
15.1 – A execução do presente contrato será acompanhada por funcionário designado pelo SAAE, o 

qual providenciará as anotações das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados.  

 
 
16 – PAGAMENTO 
16.1 – Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante 

apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto. 
16.1.1 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior; a licitante vencedora deverá fazer 

constar na nota fiscal eletrônica correspondente emitida, em nome do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Lagoa Formosa, CNPJ n.º 20.734.299/0001-15, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva 
Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada. 

16.1.2 – A nota fiscal correspondente, deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao 
representante do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, que somente atestará a prestação 
dos serviços e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as 
condições pactuadas. 

16.2 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à licitante vencedora, pelo representante do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
Formosa e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa. 

 
17 – SANÇÕES 
17.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 

justificativa aceita pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, resguardados os 
procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 
do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total 
estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, 
caracterizando a inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado 
do contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo. 

d) Advertência. 
 
17.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, 

previstas na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante 
vencedora por eventuais perdas e danos causados ao SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
Formosa. 

17.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa, via Tesouraria, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
notificação enviada pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa. 

17.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no SAAE – 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. 

17.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da Superintendente, Srª Júnia Cássia de Sousa Oliveira, devidamente 
justificado. 

17.6 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da 
execução do objeto desta licitação; não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Lagoa Formosa, 
pelo período de 05 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas demais cominações legais. 
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17.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17.8 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
18 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 – Após a assinatura do Contrato, a Contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART, no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao SAAE. Este 
comprovante é indispensável para o início dos serviços. 

18.2 - A critério da Administração, a presente Licitação, poderá ser revogada, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa, não cabendo aos licitantes qualquer reclamação ou apelação, podendo ainda haver 
redução, a qualquer título, em suas quantidades, no todo ou em itens isolados, à vista das necessidades da 
Administração e das disponibilidades orçamentárias. 

18.2.1 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo 
único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 

18.2.2 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da 
abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas, a qualquer 
licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame. 

 
18.3 - O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa poderá cancelar de pleno direito à 

nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua 
capacidade econômico-financeira; 

b) for envolvida em escândalo público e notório; 
c) quebrar o sigilo profissional; 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha 

acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo SAAE – Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Lagoa Formosa; 

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize. 
18.4 – O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa poderá por despacho 

fundamentado da Pregoeira e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu 
conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante. 

18.5 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da 
abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas, a qualquer 
licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame. 

18.6 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital 
sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
da licitação. 

18.7 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as 
providências cabíveis. 

18.8 – É facultada à pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública. 

18.9 - Aplica-se na presente licitação, no que couberem, as disposições da Lei Complementar 123/06, 
recepcionada pela Lei Complementar 147/2014.  
               18.10– As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Patos de Minas – MG, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

   18.11 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
edital, deverá ser encaminhado por escrito a pregoeira, no SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa 
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Formosa, situado à Rua Vereador Divino Nazário, 83, Centro, Lagoa Formosa (MG), telefone 34 3824-2033 e 3824-
2273. 

   18.12 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 
   18.13 – Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação regedora, em 

especial a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 10.520/02. 
   18.14 – integram o presente edital os seguintes anexos: 

 Anexo I  –  Minuta de Contrato; 
 Anexo II – Proposta Comercial; 
 Anexo III – Procuração; 
 Anexo IV –  Modelo de Declaração que não emprega menor; 
     Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da Habilitação. 
    Anexo VI – Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação. 
    Anexo VII – Declaração de Visita Técnica 
    Anexo VIII – Declaração de ME 
    Anexo IX - Referência Técnica - Memorial descritivo de obra e outros. 
 
 
 
 

Lagoa Formosa/MG, 18 de Agosto de 2.020. 
 
 
 
 

Júnia Cássia de Souza Oliveira 
Superintendente do SAAE 

. 
 
 

 
 

Silvestre Nunes de Jesus Silva 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 
 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 158/2020 
 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL  Nº. ....../2020 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
De um lado, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com sede, na Rua Vereador Divino Nazário, 83, em 

Lagoa Formosa/MG, CEP: 38.720.000, inscrito no CNPJ sob nº. 20.734.299/0001-15, representado neste ato, por 
sua Superintendente, Srª Júnia Cássia de Sousa Oliveira, brasileira, CPF nº 028.006.506/05,  no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado, 
___________________________________________, localizada na Rua 
___________________________________________________, Nº. _____, Bairro 
________________________________,______________ -MG, Inscrição Estadual nº. 
______________________________ CNPJ nº. _______________________, neste ato representado por 
______________________________, portador (a) da carteira de identidade nº. _________________ CPF nº. 
_______________, aqui denominado (a) simplesmente CONTRATADO (a), fazem o contrato diante das cláusulas e 
condições abaixo especificadas 

 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
1.1 O Objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 

reforma na Estação de Tratamento de Água(ETA) e Reservatório Elevado de Distribuição.   
              1.2 Ficará a cargo da CONTRATADA a administração e responsabilidade técnica pela execução da obra, 
com fornecimento de mão de obra, de todos os materiais e equipamentos necessários à realização do serviço 
conforme reza o Edital e seus Anexos, a ser executado pelo regime de empreitada por preço global. 

  1.3 O SAAE de Lagoa Formosa não se obriga a contratar os serviços relacionados dos licitantes vencedores, 
nem nas quantidades indicadas acima, podendo até realizar licitação específica para a contratação, hipótese em que, 
em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei nº 
8.666/93 e Decreto Municipal nº 012/2005.   

 
 

CLAUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 2.1 Para Todos os efeitos de direito, para melhor caracterização dos serviços, bem como para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este contrato os documentos do Edital 
de Pregão Nº ....../2020, constantes do Processo nº 158/2020 e em especial a Proposta de Preço e os documentos 
de habilitação do contratado.  

 
 

              CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA GARANTIA: 
 

3.1. O SAAE convocará o adjudicatário classificado em primeiro lugar, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de recebimento da notificação, assinar o Contrato de prestação de serviços, podendo, ainda, 
sujeitar-se às penalidades estabelecidas no item  15 do Edital. 
3.2. Durante a vigência do Contrato, o SAAE poderá convocar os adjudicatários remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinarem o Contrato, na hipótese de inexecução contratual pelo primeiro classificado por 
qualquer motivo e conseqüente cancelamento do Contrato, inclusive em caso fortuito ou de força maior. 
3.3 O(s) detentor(es) do(s) Contrato(s) não se eximirá(ão) das penalidades correspondentes, na hipótese de 
inexecução contratual. 
3.4. A prestação dos serviços será efetuada mediante expedição, pelo Coordenador Geral, Ordenador de 
Despesa ou Coordenadores de Projeto, da “Ordem de Serviços” do SAAE, da qual constará data de expedição, 
especificações  dos serviços a serem realizados.   
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3.5. A contratada deverá acordar com a direção do SAAE, a necessidade, se houver,  de interrupção no 
abastecimento de água a população, priorizando horários alternativos ou finais de semana, com 
antecedência mínima de 96:00(noventa e seis) horas.  

 3.6. A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços prestados; bem 
como efetuar a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço, portanto, fora das 
especificações técnicas, facultando a contratante, execução e/ou acompanhamento dos serviços. 
3.7. A vigência contratual  será de 02(dois) meses.  
3.8. Por ocasião da prestação de serviços, a(s) contratante (es) deverá (ão) apresentar Nota    Fiscal Eletrônica, 
com as seguintes discriminações: quantidade,  preço unitário, preço total. 

     3.9. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato referente ao Pregão Presencial nº. ....../2020 as 
situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
 
CLAÚSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
4.1 Este Contrato terá o valor total de R$ .......................................(_____________ 

(_____________________________) pela prestação dos seguinte serviços:  
 
§1°- Fica pactuado entre as partes que as únicas alterações a serem aceitas nos preços descritos acima, 

serão as baseadas no edital. 
 
4.2 Para efeito de faturamento os pagamentos serão realizados de acordo com a conclusão dos itens 

executados, de acordo com a planilha/cronograma, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica 
no setor de tesouraria.  

4.3 Verificando se qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal, o SAAE fará sua devolução ou 
solicitará Carta de Correção, ficando o prazo de pagamento prorrogado proporcionalmente ou sua regularização, 
sem qualquer custo ao SAAE.  

 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

5.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93; 

5.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do 
fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do Contrato. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO: 
6.1 O prazo de duração do presente Contrato é de 02(dois) meses, tendo início a partir da data de sua 

assinatura do contrato ou da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, a critério do 
SAAE, por iguais e sucessivos períodos, na forma da lei, se houver interesse da CONTRATANTE.  

6.2 Os preços constantes da proposta de preços da CONTRATADA não sofrerão qualquer reajuste, 
nos termos da legislação em vigor.  

6.3 Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários. 
Os preços propostos serão realinhados de acordo com a variação oficial de preços, visando estabelecer 
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

6.4  A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da Administração, não gerará à     
CONTRATADA o direito a qualquer espécie de indenização.  

  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RUBRICAS CONTÁBEIS: 
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A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da seguinte Rubrica Contábil: 
17.512.0447.2003 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES: 
São responsabilidades comuns entre as partes dentre outras: 
1-O bom e fiel cumprimento das cláusulas ora acordadas; 
2- Arcar com os prejuízos que por ventura uma das partes venha a ocasionar a outra por dolo, má fé, 

desídia ou omissão, que possa comprometer a boa execução do presente Contrato. 
§1º-São responsabilidades específicas do CONTRATADO ( A): 
 
1- Cumprir integralmente todas as Cláusulas do presente contrato, inclusive quanto a prestação dos 

serviços  em tempo hábil, conforme solicitação do SAAE, podendo a contratante rescindir o presente Contrato, caso 
o CONTRATADO ( A) não cumpra o disposto neste parágrafo. 

2- Apresentar documentação relativa à nota fiscal, para recebimento das faturas sob sua responsabilidade 
e o recolhimento dos impostos. 
7 – Os equipamentos e ferramentas, inclusive equipamentos de proteção individual, que serão utilizados na 

realização dos serviços serão da contratada e de sua inteira responsabilidade.  
8 Todos os materiais a serem utilizados na prestação dos serviços, assim como a aplicação dos mesmos, deverão 

estar acordado com o SAAE e deverão ser submetidos à prévia análise e aceitação pela Diretoria Geral. 
 
 
 CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
  
8.1 A execução do presente contrato será acompanhada por funcionário designado pelo SAAE, o qual providenciará 
as anotações das ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência deverão ser encaminhadas às autoridades 
competentes em tempo hábil, para a adoção das medidas pertinentes. 
8.3. O SAAE deverá, ainda, fiscalizar o cumprimento das obrigações, pela CONTRATADA, sendo que esta será 
responsável por: 
8.4 Observar escrupulosamente a boa prática profissional, as normas técnicas e empregar materiais constantes das 
especificações das planilhas ou memoriais, respeitando com fidelidade as formas e dimensões, bem como as leis, 
regulamentos e posturas Federais, Estaduais e Municipais relativos às obras, cumprindo imediatamente 
as intenções e exigências das respectivas autoridades; 
8.5 Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mão de obra necessária à execução 
das obras, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativa, respondendo por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais; 
8.6 Manter na obra somente trabalhadores com situações profissionais regulares e diretamente vinculada s aos 
serviços; 
8.7 Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho 
fornecendo, por sua conta, todos os materiais necessários à segurança do pessoal que trabalhar á na obra; 
8.8 Fornecer, manter e repor, por sua conta, todas as ferramentas e equipamentos necessários à obra, tais como por 
exemplo: betoneiras, bombas submergíveis ou não, furadeiras, vibradores com mangotes, carrinhos de mão, girica, 
pás, picaretas, etc., e demais ferramentas de portes similares, normalmente utilizados; 
8.9 Responder pela operação, manutenção e reparos dos equipamentos utilizados na execução da obra; 
8.10 Facultar ao SAAE exercer verificação dos materiais empregados, equipamentos e serviços em execução; 
8.11 Quando solicitado pela fiscalização do SAAE, a LICITANTE VENCEDORA deverá substituir no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, qualquer recursos humano e/ou material julgado por ela inadequado; 
8.12 Executar serviços indispensáveis à segurança da obra e construções vizinhas, além de reparos de danos 
causados a terceiros, arcando com seus custos sempre que ocasionados por negligência ou imperícia de seus 
empregados e prepostos; 
8.13 Não substituir as suas equipes técnicas sem prévia verificação de documentos, informações e aceitação pela 
Câmara. 
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8.14 Qualquer falha na execução, caso a prestação dos serviços estejam em desacordo com as normas e 
especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que regularize as mesmas, sob pena de ser declarada 
inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades. 
8.15 Caberá à CONTRATADA demolir e/ou refazer, por sua conta, prestação de serviços executadas em desacordo 
com as especificações técnicas e determinação da fiscalização, bem como aquelas que apresentarem defeitos de 
material e vícios de construção, reconstruindo-as satisfatoriamente, sem qualquer ônus para o SAAE. 
8.16 A CONTRATADA será responsável pela sinalização de trânsito (quando for o caso) durante a execução das 
obras, bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros. 
8.17 O SAAE poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização da prestação dos serviços, reservando-
se o direito de rejeitá-las a seu critério, quando não forem consideradas satisfatórias. 
8.18 A fiscalização, por parte do SAAE, não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas no Código 
Civil e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros, seja por atos seus, de seus operários ou prepostos, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
8.19 Todas as atividades executadas pela contratada deverão ser comprovadas por meio de relatório, onde conste a 
data, descrição e assinatura do responsável pela realização do serviço, que será conferida pela Diretoria Geral do  
SAAE. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: 

9.1 A Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução do objeto deste edital, 
sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da lei nº. 8.666/1993 
e suas alterações, a saber: 
a) advertência por escrito; 
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação devidamente atualizado quando for constatado 
o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Contrato; 
c) pelo atraso injustificado para entrega do objeto, multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor total da 
contratação, por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir do 31º (trigésimo 
primeiro) dia de atraso, o contrato poderá ser rescindido; 
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da 
CONTRATADA; 
e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, no prazo 
de até 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 
facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias 
da abertura de vistas ao processo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL: 
10.1 Constituem casos de rescisão os motivos previstos no Art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações. 
10.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
11.1 A inexecução total ou parcial do Contrato por parte do CONTRATADO ( A) enseja a sua rescisão, com 

as conseqüências contratuais e as previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - da Legislação Regulamentadora:  
12.1 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei 10.520/2002 e Lei Complementar 123/2006, 

Lei Complementar 147/2014, Lei Complementar Municipal nº 03/2010. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LICITAÇÃO: 
13.1 O Processo Licitatório nº. 060/2020 - Modalidade Pregão n° ......2020 é parte integrante deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA COMPATIBILIDADE DA CONTRATADA: 
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14.1 O CONTRATADO ( A) se compromete a manter durante toda a execução do presente Contrato, em 
compatibilidade, com as obrigações por ele(a) assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na Licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS: 
15.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Legislação aplicada à espécie. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: 
 
16.1 O Foro da Comarca de Patos de Minas - MG é o competente para dirimir qualquer pendência oriunda 

do presente Contrato. 
16.2 E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato na presença de duas 

testemunhas que também assinam para produzir os efeitos legais. 
 
 

Lagoa Formosa/MG,, ___ de ______________ de 2020. 
 
 
 
CONTRATANTE:                   ______________________________  
                                                                    SAAE  
 
 
                                                 -------------------------------------------- 
CONTRATADO ( A):                       FORNECEDOR 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Nome:      CPF: 
Nome:      CPF: 
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ANEXO II 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 158/2020 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 011/2020 

 
 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
(Todas as planilhas deverão acompanhar a proposta de preço) 

 
FORNECEDOR: _______________________________________________________________ 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma na Estação de Tratamento de Água(ETA) e 
Reservatório Elevado de Distribuição, sob o  regime de empreitada por preço global. 
 
VALOR R$ _____________. 
 
VALOR GLOBAL – POR EXTENSO: (_____________________________________________________) 
 

Declaramos que foi visitado o local das obras, para avaliação dos serviços a executar, bem como para 
conhecimento das peculiaridades geográficas e climáticas e dificuldades de acesso às obras. 
 

Declaramos, ainda, inteira submissão aos termos do Edital Pregão Presencial nº 011/2020 e a Lei nº 
8.666/93 e alterações.  

 
 

_________,_____________ 
 
 

(local e data) 
 
 
 

_______________________________ 
Carimbo e assinatura do representante legal 

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO III 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.158/2020 
 

MODALIDADE PREGÃO Nº. 011/2020 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, nº. _____, bairro _____________, município de ___________________, neste ato 
representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador ( es) o 
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes 
para junto ao SAAE praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão 
presencial nº. 011/2020, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais 
para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, 
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 
 
 

Local, ........de ......................... de ................ 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Assinatura 

RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO IV 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 158/2020 

 
MODALIDADE PREGÃO Nº. 011/2020 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

 
AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL. 
A empresa................................................................................, inscrita no CNPJ sob o nº. ......................, 

DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto ao SAAE, no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão 
Presencial nº 011/2020, que não incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

 
Por ser verdade, firma o presente. 

 
 
 

Local, ........de ......................... de ................ 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 158/2020 
 

MODALIDADE PREGÃO Nº. 011/2020 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 

A empresa........................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
.................................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

Por ser verdade, firma o presente. 
 
 

Local, ........de ......................... de ................ 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nome do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
 
 
   A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal, declara sob as penas da 

lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes do ENVELOPE “2. 
 
 
   Lagoa Formosa (MG), _____ de ______________ de 2020. 
 
 
 
EMPRESA: _____________________________________________________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________  
 
CARGO: _______________________________________________________ 
 
RG: ______________________ 
 
CIC:________________________ 
 
 
 
 
 
ASSINATURA:  ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: esta Declaração deverá ser entregue em separado, juntamente com os 

ENVELOPES “1” e “2”, podendo, inclusive, ser preenchida e assinada no ato da realização da sessão pública 
do Pregão Presencial. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
A Empresa........................................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº....................................................................., para atendimento ao disposto no item 2.2 do Processo N. 

158/2020 – Pregão Presencial N. 011/2020, através do a)...................representante técnico da empresa, 

portador do RG N.................................................... e inscrito no CPF sob o N.................., visitou e vistoriou 

os locais onde serão feitas as reformas,  e tomou conhecimento das necessidades da prestação dos 

serviços objeto da licitação mencionada, verificando a quantidade de materiais necessários e dos locais 

de instalação e da prestação dos serviços para perfeito funcionamento dos mesmos .  

Por ser expressão da verdade, é firmada a presente declaração. 

......................................,....................de..........................................de 2020. 

 

 

Lagoa Formosa-MG, _____ de ________________ 2020. 

 

 

 

 

___________________________________________   
Empresa: 
 
 
 
___________________________________________  
Representante/Sócio:  
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ANEXO VIII  

DECLARAÇÃO DE MPE   

  

Processo Administrativa nº: 158/2020 

 Modalidade: Pregão Presencial 011/2020  

Tipo: Menor Preço Global  

Objeto: Prestação de serviços de reforma na Estação de Tratamento de Água(ETA) e no 

Reservatório elevado de distribuição. 

 

  

 Declaro  para  os  devidos  fins  e  sob  as  penalidades  da  Lei,  que  a  empresa:  

_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ___________________________, 
está enquadrada como________________________________ (Microempresa, EPP, Equiparada), e 
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. 
Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 
3º da Lei Complementar nº 123/2006.  
E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, 
do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal  
8.666/93.   

  

  

 _________________, ____, de__________, de 2020.  

  

  

_____________________________  

Representante legal  

CPF  
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ANEXO IX 

REFERÊNCIA TÉCNICA – MEMORIAL DESCRITIVO E OUTROS.  
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4

4.1 FUN-TRA-015 SETOP PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D= 250 MM m 5,00 26,46 132,30 165,36

4.2 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM, 
MONTAGEM kg 140,00 7,01 981,40 1.226,65

4.3 92264 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
E=18 MM m² 2,00 93,41 186,82 233,51

4.4 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=17 MM m² 6,00 66,24 397,44 496,76

4.5 74141/001 SINAPI

LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUINDO VIGOTAS DE TIJOLOS, 
ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO DE 3 CM, CONCRETO DE 20 
MPA, ESCORAMENTO, MATERIAL, MÃO DE OBRA E 
ESGASTAMENTO A LAJE ANTIGA m² 18,00 77,10 1387,80 1.734,61

4.6 92509 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM 
ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES m² 18,00 33,85 609,30 761,56

4.7 92723 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS, LAJES E PILARES FCK = 20 MPA, PARA 
LAJES PRÉ MOLDADAS COM USO DE BOMBA, COM ÁREA DE LAJE 
MENOR OU IGUAL A 20 M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO m³ 4,00 333,26 1333,04 1.666,17

4.8 ARM-AÇO-005 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 (DIÃMETRO 6,3 MM A 
12,5 MM) kg 140,00 7,42 1038,80 1.298,40

6.066,90 7.583,02

5

5.1 93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250 V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO unid. 10,00 115,73 1157,30 1.446,51

1.157,30 1.446,51

6

6.1 84123 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA CALAFATE DE CONCRETO 
APARENTE m² 128,00 5,04 645,12 806,34

6.2 SETOP
PINTURA ÉPOXI EM PAREDES E BEIRAIS, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO m² 128,00 17,13 2192,64 2.740,58

6.3 83696/001 SINAPI

PINTURA DE GUARDA CORPO (FLOCULADOR) DE 6400 MM DE 
LARGURA X  6740 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA, 
UMA DEMÃO m² 52,00 4,50 234,00 292,48

6.4 83696/001 SINAPI

PINTURA DE PASSARELA DE 1000 MM DE COMPRIMENTO X 700 
MM DE LARGURA X 1000 MM DE ALTURA (GUARDA CORPO), UMA 
DEMÃO m² 14,00 4,50 63,00 78,74

3.134,76 3.918,14

7

7.1 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 116,00 4,55 527,80 659,70

527,80 659,70

27.975,21 34.966,21

1

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20 CM, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADOS unid. 1,00 1088,76 1088,76 1.360,84

1.2 PM
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS 
(DEPÓSITO) unid. 1,00 250,00 250,00 312,48

1.3 SETOP
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 
(LOCAÇÃO) - INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM m/mês 24,00 36,00 864,00 1.079,91

2.202,76 2.753,23

2

2.1 73948/002 SINAPI LIMPEZA/PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA m² 231,00 7,05 1628,55 2.035,52

2.2 88428 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS, MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
CORES (PADRÃO SAAE LAGOA FORMOSA) m² 548,00 22,57 12368,36 15.459,21

2.3

GINC ARTES 
(LAGOA 

FORMOSA) PM
PINTURA DO LOGOTIPO PADRÃO DA EMPRESA (SAAE LAGOA 
FORMOSA) unid. 4,00 200,00 800,00 999,92

14.796,91 18.494,66

16.999,67 21.247,89

44.974,88 56.214,10

                                         Lucas Vinícius de Souza Reis

CUSTO TOTAL DO ITEM 

Supraestrutura

CUSTO TOTAL DO ITEM 

Eng° Civil CREA-MG 189401/D 

Lagoa Formosa, 30 de Julho de 2020

______________________________________________

TOTAL DA REFORMA   

Limpeza Final (Edificação + Floculador)

Instalação Elétrica

CUSTO TOTAL DO ITEM 

TOTAL DA REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)  

II - Floculador

Acabamentos

CUSTO TOTAL DO ITEM 

TOTAL DA REFORMA DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO  

CUSTO TOTAL DO ITEM 

Acabamentos

2 - Reforma do Reservatório Elevado de Distribuição

Serviços Preliminares 

CUSTO TOTAL DO ITEM 



                

                       SAAE - Lagoa Formosa  

                            SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 20.734.299/0001-15 | Rua Vereador Divino Nazário, 83 - Planalto                    

  Lagoa Formosa, MG | Telefone: (34) 3824-2033 
 

www.saaelagoa.com.br – e-mail: diretoria@saaelagoa.com.br 
__________________________________________________________________________________  

 

25 
 

 

 

 



                

                       SAAE - Lagoa Formosa  

                            SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 20.734.299/0001-15 | Rua Vereador Divino Nazário, 83 - Planalto                    

  Lagoa Formosa, MG | Telefone: (34) 3824-2033 
 

www.saaelagoa.com.br – e-mail: diretoria@saaelagoa.com.br 
__________________________________________________________________________________  

 

26 
 

 

 

  

6

6.1
LIXAMENTO MANUAL COM LIXA CALAFATE DE CONCRETO APARENTE

Paredes do Floculador + Beiral = 
((2*5,80*3,86)+(2*5,41*3,86)+(4*7,20*0,70)+(4*6,81*0,70)) =  127,23 

m² 128,00 m²

6.2
PINTURA ÉPOXI EM PAREDES E BEIRAIS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

Paredes do Floculador + Beiral = 
((2*5,80*3,86)+(2*5,41*3,86)+(4*7,20*0,70)+(4*6,81*0,70)) =  127,23 

m² 128,00 m²

6.3 PINTURA DE GUARDA CORPO (FLOCULADOR) DE 6400 MM DE LARGURA X  6740 MM DE 
COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA, UMA DEMÃO

Medida pelo dobro da Área Total (LarguraxAltura) = (6,40*1,00*4*2) = 
51,20 m² 52,00 m²

6.4 PINTURA DE PASSARELA DE 1000 MM DE COMPRIMENTO X 700 MM DE LARGURA X 1000 MM DE 
ALTURA (GUARDA CORPO), UMA DEMÃO Área Total = (7,00*1,00*2) = 14,00 m² 14,00 m²

7

7.1
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Área (Edificação + Floculador) = 96,34 m² + (5,80m x 1 x 2) + (5,41 x 1 
x 2) = 115,16 m²

116,00
m²

1

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM 
CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20 CM, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADOS

01 unidade 1,00 unid.

1.2
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS (DEPÓSITO)

01 unidade* (Considerou-se a locação (valor de mercado) referente a 
01 mês

1,00 unid.

1.3 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO) - INCLUI MONTAGEM 
E DESMONTAGEM

Para o cálculo foi considerado a altura máxima do Reservatório 
Elevado de Distribuição = 23,72 m

24,00 m/mês

2

2.1
LIMPEZA/PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA

Caixa d'água (Área lateral+Fundo e Tampa) 
((2*3,1416*2,525*12,02)+(2*3,1416*(2,525²)) = 230,46 m² 231,00 m²

2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS, MULTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES (PADRÃO SAAE LAGOA FORMOSA)

Pilares ((8*1,05*12,02+11,70*1,55)+(4*23,72*0,50)+(4*11,70*0,50)) + 
Caixa d'água (Área lateral+Fundo e Tampa) 

((2*3,1416*2,525*12,02)+(2*3,1416*(2,525²))  = 547,35 m²

548,00

m²

2.3
PINTURA DO LOGOTIPO PADRÃO DA EMPRESA (SAAE LAGOA FORMOSA) 04 unidades 4,00 unid

 Eng° Civil CREA-MG 189401/D 

______________________________________________
            Lucas Vinícius de Souza Reis

II - Floculador

Acabamentos

Serviço Preliminar 

Acabamentos

Limpeza Final (Edificação + Floculador)

2 - Reforma do Reservatório Elevado de Distribuição



                

                       SAAE - Lagoa Formosa  

                            SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 20.734.299/0001-15 | Rua Vereador Divino Nazário, 83 - Planalto                    

  Lagoa Formosa, MG | Telefone: (34) 3824-2033 
 

www.saaelagoa.com.br – e-mail: diretoria@saaelagoa.com.br 
__________________________________________________________________________________  

 

27 
 

 

 

 

  



                

                       SAAE - Lagoa Formosa  

                            SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
CNPJ: 20.734.299/0001-15 | Rua Vereador Divino Nazário, 83 - Planalto                    

  Lagoa Formosa, MG | Telefone: (34) 3824-2033 
 

www.saaelagoa.com.br – e-mail: diretoria@saaelagoa.com.br 
__________________________________________________________________________________  

 

28 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

COMPOSIÇÃO DO BDI DE FORMA ANALÍTICA     

"REFORMAS (ETA E RESERVATÓRIO ELEVADO) "     

 OBRAS DE EDIFICAÇÃO - REFORMA  

 LOCAL: AVENIDA CHICO DO BEIJO, 99 e PRAÇA LADISLAU FERREIRA COELHO,LAGOA FORMOSA-MG  

1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)           
                      

  5,30%                   

          Adm. Central, Seguros e Garantias, 
Riscos          1,0745    

2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) Despesas Financeiras            1,0139    

          Lucro/Remuneração              1,0825    
  0,90%       Impostos (com desoneração)            0,9435    

          Impostos (sem desoneração)            0,9435    
                      
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)               
                      
  1,25%                   
                      
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)           
                      

  1,39%                   
                      
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)           
                      

  8,25%                   
                      
6) IMPOSTOS                   
Os valores dos índices dos impostos serão os indicados abaixo, não podem ser alterados.   
ISS =  2% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da 
alíquota.   

                      
                      

  COFINS= 3,00% PIS= 0,65% ISS= 2,00%         
                      

                    
                      
                      
Com desoneração:                   
                      
  BDI= 24,99%             
              

PARA ESTA OBRA ADOTAR BDI COM DESONERAÇÃO       
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Observação:                   

Para o tipo de obra “Obras de Edificações - Reforma” enquadram-se: Obras urbanas de pequeno a médio porte, com elevada 
diversificação de componentes de custos unitários, e considerável grau de interferências acarretando maior demanda da administração 
central da construtora.  

                      
                      

                                                                   ____________________________________       
                                                               Lucas Vinícius de Souza Reis       

                                                              Eng. Civil CREA-MG 189401/D       
                      

 

 

FOTOS DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 
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