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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2021 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA-ME/EPP LC 147/2014 
 
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada para prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos das marcas Volkswagen, Ford, Fiat e Honda, com 
fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, conforme especificações constantes do termo 
de referência. 
 
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari – MG, torna público, na presença e ciência do Pregoeiro 
designado pela Portaria Municipal nº 011/2021, publicada em 07 de abril de 2021, que, as 08:30 horas do dia 20 de 
julho de 2021, na sala de reuniões do SAAE, localizada a Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini, será realizada 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do Tipo menor preço para integralidade do objeto de cada lote, 
representado pelo valor obtido pela fórmula VT = MO x 4 + (R$100 - D) x 6. 
 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

e-mail:  

Cidade:  Estado:  

Telefone:  Fax:  

 
 

 
Obtivemos através do acesso a pagina http://www.saaelambari.mg.gov.br/index.php?&qual=licitacoes_abertas ou 
e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e compras2@saaelambari.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 
 
Local: ___________________________ de ___________________de 2021. 
 
 
 

__________________ 
Assinatura 

 

 
Senhor Licitante, 
 
Visando comunicação futura entre o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari e essa empresa, 
SOLICITAMOS PREENCHER O RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL E REMETER AO SETOR DE 
LICITAÇÕES, via fax (35) 3271- 1056 ou através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br, com cópia para 
compras2@saaelambari.mg.gov.br. 
 
A não remessa do recibo exime o SAAE, da responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
 
De maneira a facilitar futuras comunicações referentes a este Pregão, pedimos que seja adicionado o e-mail 
suporte@saaelambari.mg.gov.br a lista de contatos para evitar que as informações sejam identificadas como 
spam. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - REGISTROS DE PREÇOS Nº 022/2021 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA-ME/EPP LC 147/2014 

 
I – PREÂMBULO 
 
1.1. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari - MG, com endereço na Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, 
Silvestrini, CEP 37.480-000, CNPJ 22.040.711/0001-22, Inscrição Estadual 378.568.506.00-26, torna pública a 
abertura do Processo Licitatório nº. 050/2021, na modalidade Pregão Presencial nº. 001/2021, Registro de Preços 
nº 022/2021, do tipo menor preço por item, exclusiva para ME/EPP, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 
17/07/2002, Decreto Municipal nº. 2204, de 30/05/2011, Decreto Municipal 2228, de 26/07/2011 e Lei Federal nº. 
8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores, e demais condições fixadas neste instrumento convocatório. 
 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari, Adalberto 
Luiz da Silva, ou, na falta deste, por Maíra Castilho Vitoriano, designados Pregoeiros pela Portaria Municipal nº 
011/2021, publicada em 07 de abril de 2021. 
 
II – OBJETO 
 
2.1. Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva nos veículos das marcas Volkswagen, Ford, Fiat e Honda, com fornecimento 
de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, conforme especificações constantes do termo de referência. 
 
2.2. A ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.  
 
2.3. O SAAE não se obriga a contratar o total de quantitativos ora previstos, mas somente aqueles que forem 
efetivamente necessários, segundo requisição emitida pelo Setor competente.  
 
2.4. É responsabilidade do detentor/contratado assegurar a qualidade do objeto licitado. 
 
III – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 
condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
3.2. Somente poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas interessadas, exclusivamente 
enquadradas como MEI, microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar no 
123/2006 alterada pela Lei Complementar no 147/2014 e demais alterações, que atenderem as exigências 
enumeradas abaixo, aos requisitos da legislação específica e a todas as exigências deste Edital e seus 
anexos 
 
3.3. Não poderá participar da presente licitação empresa: 
 
3.3.1. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o SAAE de Lambari; 
 
3.3.2. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 
2002, e decretos regulamentadores; 
 
3.3.3. Com falência declarada, em dissolução ou em liquidação judicial / extrajudicial; 
 
3.3.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 
decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 
 
3.3.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
 
3.3.6. Que estejam reunidas em consórcio; 
 
3.3.7. Que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si; 
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3.3.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.3.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
3.3.10. Que tenha funcionário ou membro da Administração do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari, 
mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, controlador ou responsável técnico. 
 
3.3.11. As que não se enquadrem como MEI, ME ou EPP, nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, ou que, nessa condição, estejam inclusas em alguma das excludentes hipóteses do parágrafo 4º da 
mencionada Lei Complementar; 
 
3.3.12. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
3.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
3.5. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar 147 de 2014 quando:  
 
3.5.1. Não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como MEI, microempresas 
ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório. 
 
3.5.1.1. Considerar-se-á como mais vantajoso para administração, independentemente da quantidade de MEI, ME 
e EPP presentes no certame, a propostas cujos preços sejam iguais ou acima de 10% menores que o menor preço 
apresentado por MEI, ME e EPP, hipótese que os demais licitantes poderão participar do certame. 
 
3.5.1.2. Para efeitos de definição, considera-se: 
 
I - Âmbito local - limites geográficos do Município de Lambari - MG; 
 
II - Âmbito regional - limites geográficos da Região Geográfica Intermediária de Pouso Alegre, conforme definido 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_regional_do_brasil/divisao_regional_do
_brasil_em_regioes_geograficas_2017/mapas/31_regioes_geograficas_minas_gerais.pdf) 
 
IV – CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Horário de credenciamento: 08:30 horas, do dia 20 de julho de 2021. Abertura da sessão: 08:45 horas do dia 
20 de julho de 2021.  
 
4.1.1. Caso a data prevista para a realização do presente pregão seja declarada feriado ou ponto facultativo e não 
havendo retificação de convocação, este será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 
previsto. 
 
4.2. No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal deverá proceder ao 
respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro, antes da entrega dos envelopes, apresentando os seguintes 
documentos: 
 
4.2.1. Cópia da cédula de identidade do representante legal (sócio ou proprietário) da empresa; 
 
4.2.2. Procuração Particular, Procuração Pública ou Carta de Credenciamento (modelo Anexo II), em nome do 
representante legal, dando poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes a este certame em nome da proponente. 
 
4.2.2.1. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II e, se não o fizer, deverá conter 
todos os dados informativos necessários ao credenciamento. 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_regional_do_brasil/divisao_regional_do_brasil_em_regioes_geograficas_2017/mapas/31_regioes_geograficas_minas_gerais.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_regional_do_brasil/divisao_regional_do_brasil_em_regioes_geograficas_2017/mapas/31_regioes_geograficas_minas_gerais.pdf
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4.2.3. Declaração original ou fotocópia autenticada, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor 
do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, (Modelo no Anexo III), com assinatura compatível com a do 
documento apresentado no item 4.2.2 ou assinada por quem detenha poderes de representação. 
 
4.2.4. Cópia autenticada do Ato Constitutivo da Empresa, Estatuto, Contrato Social em vigor ou instrumento 
equivalente, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, que comprove a 
capacidade do outorgante da Procuração ou credenciamento em constituir mandatários. 
 
4.2.4.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva 
 
4.2.5. Apresentação de cópia autenticada do documento de identificação do representante. 
 
4.2.6. Caso a empresa licitante seja representada por sócio, proprietário ou dirigente, o mesmo deverá apresentar 
Carteira de Identidade ou documento legal equivalente e cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social 
atualizado, no qual deverá constar como dirigente da mesma, ficando, evidentemente, dispensada a apresentação 
de Procuração Particular, Procuração Pública ou Carta de Credenciamento 
 
4.3. Cada representante somente poderá representar uma única licitante. 
 
4.4. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados 
ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 
 
4.5. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a presunção de sua 
capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos 
atos praticados. 
 
4.6. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e 
que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, 
por meio de: 
 
4.6.1. Declaração de Condição de MEI, ME ou EPP, conforme modelo do Anexo VIII, e; 
 
4.6.2. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme a Instrução 
Normativa DREI Nº 10, de 05 de dezembro de 2013. 
 
4.7. Os documentos relacionados neste item (IV) deverão ser entregues ao Pregoeiro fora dos envelopes para fins 
de credenciamento. 
 
4.8. O licitante que optar em participar do certame pelo Correio fica dispensado de apresentar os documentos 
exigidos para Participação Presencial, contudo, renuncia à prática dos atos de lance, negociação e recurso, 
concorrendo tão somente com a oferta constante em seu envelope de Proposta Comercial. 
 
4.9. Para participação pelo Correio o licitante deverá enviar, além dos envelopes de Proposta e Habilitação previstos 
no Edital, os documentos abaixo relacionados, em sobrecarta ou num terceiro envelope: 
 
4.10.1. Cópia autenticada do Ato Constitutivo da Empresa, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
 
4.10.2. Declaração original ou fotocópia autenticada, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor 
do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, (Modelo no Anexo III), com assinatura compatível com a do 
documento apresentado no item 4.10.1 ou assinada por quem detenha poderes de representação.  
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4.11. Os documentos relacionados nos itens 4.10.1 e 4.10.2 deverão ser apresentados obrigatoriamente, sob pena 
de exclusão do certame. 
 
4.12. Caso o licitante pretenda utilizar-se dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2009 deverá 
apresentar a mesma documentação constante do item 4.6. 
 
4.13. Caso os documentos de Credenciamento sejam enviados num terceiro envelope, este deverá conter em sua 
parte externa, as seguintes informações: 
 

AO PREGOEIRO DO SAAE DE LAMBARI 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021 

“CREDENCIAMENTO” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 
4.15. Os documentos para Credenciamento NÃO deverão ser entregues dentro dos envelopes de Proposta e 
Habilitação. 
 
V – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. Os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser entregues ao Pregoeiro na abertura da sessão 
pública deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em 
sua parte externa, as seguintes informações: 
 
 

AO PREGOEIRO DO SAAE DE LAMBARI 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021 

 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

AO PREGOEIRO DO SAAE DE LAMBARI 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2021 

 “PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 
VI - PROPOSTA COMERCIAL 
 
6.1. A proposta indicará o nome da empresa e deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou processada 
em computador, conforme modelo de Proposta Comercial constante do Anexo I, ou em modelo próprio, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, não contendo rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas, que dificultem sua análise, em que conste obrigatoriamente: 
 
6.1.1. Razão social, nº do CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato do licitante; 
 
6.1.2. Modalidade e número da licitação; 
 
6.1.3. Especificação clara, detalhada e completa do objeto ofertado; 
 
6.1.4. Marca, modelo, garantia e demais informações necessárias dos serviços ofertados, quando aplicável; 
 
6.1.5. Valor total do (s) lote (s) de interesse; 
 
6.1.6. Prazo e local de entrega do material; 
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6.1.7. Declaração de validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura do pregão; 
 
6.1.8. Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes 
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão; 
 
6.1.9. Declaração de que o produto ofertado será entregue de acordo com as exigências estabelecidas neste 
instrumento convocatório e em conformidade com as normas vigentes, aplicáveis ao objeto licitado; 
 
6.1.10. Nome, CPF e RG do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
6.1.11. Dados bancários da licitante. 
 
6.1.11.1. Caso a licitante não possua conta em banco, deverá tal informação estar devidamente expressa na 
proposta. 
 
6.1.12. Para efeito de disputa no pregão Presencial, deverá ser inserido ao valor total do lote, o valor “VT”, obtido 
de acordo com a seguinte fórmula:  
 
VT = MO X 4 + (R$100,00 - D) X 6, onde:  
VT = Valor total do lote ou lance  
MO = Valor homem/hora  
R$100,00 – D = Valor fictício de peças menos o desconto  
R$100,00 = valor aleatório escolhido como referência para a fórmula por sua razão direta com a porcentagem 
(proporção com relação ao cento);  
D = Desconto a ser ofertado pelo licitante sobre os preços sugeridos na tabela oficial de peças dos fabricantes, 
devendo ser apresentado de forma percentual.  
 
6.1.12.1. Os valores 4 e 6 da fórmula apresentada no item anterior referem-se ao peso que deverá ser aplicado ao 
valor de homem/hora e ao valor de peças, correspondendo respectivamente a 40% para MO e 60% para peças.  
 
6.1.12.2. Exemplos:  
 
Exemplo I  
MO - Valor homem/hora = R$ 25,00  
PEÇAS - Desconto de 10% sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.  
VT = MO X 4 + (R$100,00 - D) X 6  
VT = R$25,00 x 4 + (R$100,00 - 10) X 6  
VT = R$100,00 + R$90,00 X 6  
VT = R$100,00 + R$540,00  
VT = R$640,00  
 
Exemplo II  
 
MO - Valor homem/hora R$ 28,00  
PEÇAS - Desconto de 9% sobre o valor da tabela de preços sugeridos pelos fabricantes.  
VT = MO X 4 + (R$100,00 - D) X 6  
VT = R$28,00 x 4 + (R$100,00 - 9) X 6  
VT = R$112,00 + R$91,00 X 6  
VT = R$112,00 + R$546,00  
VT = R$658,00 
 
6.2. O licitante deverá apresentar proposta comercial referente a todos os itens objetos da licitação. 
 
6.3. É vedada a imposição de condições ou apresentação de opções, somente sendo admitidas propostas que 
ofertem apenas uma origem, uma marca e um preço para cada item licitado. 
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6.4. Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com no máximo 2 (duas) casas decimais 
após a vírgula, fixos e irreajustáveis, podendo ser revistos em caso de comprovação do desequilíbrio econômico – 
financeiro da Licitante vencedora ou mudança na política econômico – financeira ou tributária do Governo Federal 
ocorrida após a publicação deste edital. 
 
6.5. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega 
de sua proposta comercial. 
 
6.6. Todos os valores estimados no item 14 do Anexo VII, Termo de Referência, serão considerados os MÁXIMOS 
ACEITÁVEIS por esta Administração, sendo que será desclassificada qualquer proposta inicial (proposta contida 
no envelope nº 1), com valor superior ao estimado. 
 
VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. O(s) licitante(s) que ofertar (em) o menor preço por item poderá apresentar o Certificado de Registro Cadastral 
– CRC, desde que possua a mesma linha de fornecimento do objeto licitado, para fins de habilitação no certame. 
 
7.2. O licitante que apresentar o CRC deverá apresentar ainda, os seguintes documentos: 
 
7.2.1. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante, quando esta não constar do CRC 
(Anexo IV); 
 
7.2.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (Anexo V); 
 
7.3. Na hipótese dos documentos relacionados no item 7.4 deste Título, indicados no CRC, estarem com os prazos 
vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor.  
 
7.4. O licitante que não apresentar o CRC deverá apresentar a documentação discriminada a seguir: 
 
7.4.1. Prova de habilitação jurídica: 
 
7.4.1.1. Cópia da cédula de identidade do representante legal da empresa; 
 
7.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.4.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
7.4.1.4. O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado, acompanhado do RG e CPF; 
 
7.4.1.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
7.4.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
7.4.1.7. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
 
7.4.1.8. Caso o licitante já tenha apresentado Cópia da cédula de identidade do representante legal da 
empresa e o ato constitutivo, estatuto, contrato social ou instrumento equivalente no credenciamento, não 
há necessidade de apresentá-lo novamente no envelope de habilitação; 
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7.4.2. Prova de regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso: 
 
7.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
7.4.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
7.4.2.3. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; 
 
7.4.2.4. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; 
 
7.4.2.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
 
7.4.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa 
Econômica Federal; 
 
7.4.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
no5.452, de 1o de maio de 1943 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas). 
 
7.4.3. Prova de regularidade econômico-financeira: 
 
7.4.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa Jurídica. 
 
7.4.4. Prova de qualificação técnica: 
 
7.4.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, a ser demonstrada mediante apresentação de no mínimo 1 (um) 
atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado (Atestado de capacidade técnica). 
 
7.4.5. Outras Documentações: 
 
7.4.5.1. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante (Anexo IV); 
 
7.4.5.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (Anexo V);  
 
7.5. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, ou, sem a autenticação cartorial, desde que 
sejam apresentados os documentos originais ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, na sessão, para 
autenticação, com exceção dos extraídos pela internet; 
 
7.5.1. O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal na internet para certificação 
sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à 
legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos 
sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação; 
 
7.5.1.1. Ocorrendo o fato dos sites para a conferência dos documentos citados acima estarem indisponíveis no 
momento ou problemas de acesso com o provedor locado com o SAAE, o Pregoeiro aguardará a conexão até às 
16:30 horas e não conseguindo ficará esta para o primeiro dia útil subsequente às 08:30 horas e assim 
sucessivamente. 
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7.5.2. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou 
apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 
 
7.5.3. As microempresas, empresas de pequeno porte e Microempreendedor Individual (MEI) deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
 
7.5.3.1. No caso de alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das licitantes legalmente qualificadas 
como Microempresa ou empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo 
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do debito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (§ 1o do art. 43 
– Lei Complementar 147/2014). 
 
7.5.3.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, 
a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a). 
 
7.5.3.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 
 
7.5.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao(a) 
Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do item 8.7.5 deste edital, 
ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação. 
 
7.6. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser datados 
dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão, exceto o atestado de capacidade 
técnica exigido no item 7.4.4.1.  
 
7.7. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto 
neste Título inabilitará o licitante; 
 
7.8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído 
por cópia reprográfica autenticada. 
 
7.9. Os envelopes de documentação das demais empresas poderão ser retirados após a assinatura da Ata de 
Registro de Preços com a empresa vencedora da licitação, caso seja do interesse. 
 
7.10. Os envelopes de documentação das demais empresas que não forem retirados dentro de 60 (sessenta) dias 
da assinatura da Ata de Registro de Preços serão destruídos. 
 
VIII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o 
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-
se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação. 
 
8.2. Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo a Documentação de 
Habilitação e a Proposta Comercial e, separadamente, declaração, conforme modelo do Anexo III, dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena 
de responsabilização, nos termos da lei. 
 
8.3. Os licitantes que enviarem os envelopes, “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial”, sem 
representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, a declaração acima. 
 
8.3.1. A Administração não se responsabilizará por envelopes e documentos endereçados via postal ou por outras 
formas, ou, ainda, entregues em locais diversos da sede da autarquia, e que, por isso, não sejam protocolizados ou 
recebidos no prazo legal. 
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8.4. Classificação das Propostas Comerciais: 
 
8.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR VALOR PARA INTEGRALIDADE DO OBJETO DE CADA LOTE, 
desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
8.4.2. Será desclassificada a proposta que: 
 
8.4.2.1. Não se refira à integralidade do objeto; 
 
8.4.2.2. Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 
 
8.4.2.3. Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
8.4.3. Se o Pregoeiro entender que o preço é inexequível, fixará prazo para que o licitante demonstre a 
exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos. 
 
8.4.3.1. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, sujeitando-se o 
licitante às sanções legais. 
 
8.4.4. Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 
 
8.4.5. O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis que não 
afetem o seu conteúdo.  
 
8.4.6. O Pregoeiro, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à verificação de sua conformidade com 
os requisitos estabelecidos no Edital, à consequente desclassificação das propostas em desacordo e à divulgação 
dos preços cotados pelos licitantes. 
 
8.4.6.1. Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da exequibilidade dos preços, 
a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e horário para sua continuidade. 
 
8.4.7. O Pregoeiro classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 
preço. 
 
8.4.8. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas neste item, o Pregoeiro 
classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
8.5. Lances Verbais: 
 
8.5.1. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
 
8.5.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio 
em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
8.5.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
posterior ordenação das propostas. 
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8.5.4. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
e o valor estimado da contratação. 
 
8.5.5. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
 
8.5.6. Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará encerrada a etapa de lances. 
 
8.6. Lei Complementar nº 123/2006: 
 
8.6.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP enquadrada 
nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, e houver proposta apresentada por ME ou EPP ou MEI com valor 
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei 
Complementar nº 123/06. 
 
8.6.2. Baseado no § 3º do Art. 48 da Lei Complementar 123/2006 e Consulta 932701 do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais, esta Administração dará prioridade de contratação para ME, EPP ou MEI 
sediados LOCALMENTE, até o limite de 5% (cinco por cento) superior do melhor VT válido. 
 
8.6.2.1. A fixação deste benefício visa apoiar e promover o desenvolvimento econômico social local, 
proporcionando a geração de empregos e renda para os munícipes, utilizando do poder de compras 
governamentais para privilegiar o mercado local. 
 
8.6.2.2. Será considerado como empresa local aquela que estiver sediada no município de Lambari – MG. 
 
8.6.3. Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP ou MEI, na fase de credenciamento dos 
licitantes, nos termos do item 4.7, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
8.6.3.1. A ME ou a EPP ou MEI mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos, 
apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de 
preclusão do exercício do direito de preferência.  
 
8.6.3.2. Caso a ME ou EPP ou MEI mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de 
preferência, na forma do item anterior, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão. 
 
8.6.4. Se a ME ou EPP ou MEI mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma do subitem 
anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP ou MEI remanescentes, cujas propostas estiverem no limite 
estabelecido no item 8.6.1, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência. 
 
8.6.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP ou MEI que se encontrem nesse limite, 
será realizado sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance. 
 
8.6.6. Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a 
sessão observando-se a classificação da etapa de lances. 
 
8.6.7. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após aplicação do direito de 
preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço. 
 
8.7. Encerramento etapa competitiva: 
 
8.7.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.7.2. O Pregoeiro poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de menor preço, para que possa 
ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 
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8.7.3. Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope “Documentação de Habilitação” 
do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua habilitação.  
 
8.7.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
 
8.7.5. No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste 
Edital. 
 
8.7.6. Nessa etapa o Pregoeiro, também, poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas melhores 
condições para a Administração, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
8.7.6.1. Existindo ME ou EPP ou MEI remanescente, no intervalo do empate ficto, ocorrendo a hipótese do caput, 
voltar-se-á a etapa correspondente ao subitem 8.6.2.1 deste Título. 
 
8.7.7. Caso seja necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do Pregão, a qualquer momento, para 
realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os 
licitantes presentes. 
 
8.7.8. Lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos do procedimento e das ocorrências 
relevantes, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 
 
8.7.9. Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja igual ou inferior ao 
previsto para a aquisição dos produtos será feito, pelo Pregoeiro, o registro dos preços da licitante declarada 
vencedora do certame e encerrada a reunião. Posteriormente, o processo, devidamente instruído, será 
encaminhado para a Autoridade competente para homologação e subsequente contratação. 
 
8.7.10. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá, aos 
licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
IX – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
9.1.1. As razões e contrarrazões deverão ser apresentadas exclusivamente mediante protocolo, na sede da SAAE 
de Lambari, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas, não sendo aceitos quaisquer outros 
meios de interposição, tais como fax, internet, correio ou qualquer outro meio de comunicação. 
 
9.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a termo 
na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo 
de 3 (três) dias, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
 
9.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a 
todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
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9.7. Somente serão aceitos recursos e impugnações previstos nas Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, os quais 
deverão ser exclusivamente protocolados na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari-MG. 
 
9.8. Não serão aceitos impugnações e recursos enviados via fax, internet, correio ou qualquer outro meio de 
comunicação. 
 
X – DO REGISTRO DOS PREÇOS E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. O registro de preços licitado será feito pelo valor unitário de cada item. 
 
10.2. Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro registrará os preços, competindo à autoridade superior 
homologar o procedimento licitatório. 
 
10.3. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório. 
 
XI – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar 
a Ata de Registro de Preços (ANEXO VI), sob pena de decair do direito ao registro de preços sem prejuízo de outras 
sanções. 
 
11.2. O detentor do registro deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para 
assinar a ata de Registro de Preços de fornecimento. 
 
11.3. Caso o detentor do registro não apresente situação regular no ato da assinatura da ata registro de preços, ou 
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 
firmar a Ata de Registro de Preços. 
 
11.4. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a ata de Registro de Preços, dentro do prazo 
máximo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da comunicação. 
 
11.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da ata de Registro de Preços, decorrente desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
11.6. Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar a ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo 
mediante justificativa, por escrito, e aceita pelo SAAE de Lambari-MG, poderão ser convocados os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 
primeira classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
11.6.1. Na situação prevista no item 11.6 o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 
 
11.6.2. Não sendo possível obter entre os licitantes remanescentes, propostas que atenda o edital ou havendo 
propostas em tais condições o valor mostrar-se inaceitável a licitação será revogada e procedido outro certame, nos 
termos do art. 64, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
XII – PAGAMENTO 

 
12.1.  As dotações orçamentárias para o exercício de 2022, destinadas ao pagamento do objeto licitado estão 
previstas e indicadas no processo pela área competente do SAAE de Lambari, sob as rubricas: 
03.01.01.17.512.0031.2099.3.3.90.30, 03.01.01.17.512.0031.2098.3.3.90.30, 
03.01.01.17.122.0030.2096.3.3.90.30, 03.01.01.17.512.0031.2099.3.3.90.39, 03.01.01.17.512.0031.2098.3.3.90.39 
e 03.01.01.17.122.0030.2096.3.3.90.39. 
 
12.1.1. As despesas realizadas no exercício de 2022 serão alocadas nas dotações correspondentes às de 2021. 
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12.2. O pagamento será efetuado, por meio de depósito ou transferência bancária para a agência e conta indicadas 
na Proposta Comercial, após a devida comprovação do fornecimento dos produtos nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 5 (cinco) dias úteis, segundo a sua exigibilidade a teor do art. 
64 da Lei nº. 4320/64 c/c dispositivos referentes da LC nº 101/00, mediante consulta das Certidões Negativas ou 
Positivas com efeitos de Negativa do INSS, do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
 
12.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
12.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
 
XIII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
13.1. A recusa do detentor do registro em assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo estabelecido pela 
ADMINISTRAÇÃO, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o 
descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela ADMINISTRAÇÃO: 
 
13.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
 
13.1.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual: 
 
13.1.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 
cumprimento de obrigação contratual, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência. 
 
13.1.1.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 
do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual, com possível rescisão contratual. 
 
13.1.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir 
do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o 
SAAE, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada.  
 
13.1.3. Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à 
CONTRATANTE por perdas e danos; 
 
13.1.4. Suspensão temporária do direito de licitar com o SAAE de Lambari; 
 
13.1.5. Indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante; 
 
13.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo não 
superior a 5 (cinco) anos. 
 
13.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria, 
ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 
 
13.3. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, 
após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
13.4. Extensão das Penalidades: 
 
13.4.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser 
também aplicada àqueles que: 
 
13.4.1.1. Retardarem a execução do pregão; 
 
13.4.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
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13.4.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 
 
14.1.1. Anexo I - Especificação do Objeto - Modelo Planilha/Proposta Comercial; 
 
14.1.2. Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
 
14.1.3. Anexo III – Modelo de Declaração a teor do art. 4°, inciso VII da Lei Federal n° 10.520 de 17.02.2002; 
 
14.1.4. Anexo IV- Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 
da República Federativa do Brasil; 
 
14.1.6. Anexo V – Modelo de Declaração de Fato impeditivo e ou superveniente e de aceitação de todas as 
condições do Edital; 
 
14.1.7. Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
 
14.1.8. Anexo VII – Termo de Referência; 
 
14.1.9. Anexo VIII – Declaração de MEI, ME ou EPP 
 
14.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
 
14.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.  
 
14.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído 
por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificadas e envelopes “Proposta 
Comercial” das licitantes inabilitadas. 
 
14.5. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, a seu critério, 
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
 
14.6. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado 
e válido. 
 
14.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas 
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura 
da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal nº.8.666/93.  
 
14.7.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada 
por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio mediante 
apresentação de documento original; 
 
14.7.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta.  
 
14.8. As decisões da autoridade superior e do Pregoeiro serão publicadas por afixação no átrio do SAAE de Lambari-
MG. 
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14.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas 
neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
 
14.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o SAAE de Lambari-MG 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no 
sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  
 
14.11. O SAAE de Lambari-MG poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 
para sua abertura. 
 
14.12. Para atender a seus interesses, o SAAE de Lambari-MG reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem 
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, 
da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
14.13. O aviso deste instrumento será afixado no quadro de avisos localizado no hall de entrada (andar térreo) da 
sede do SAAE de Lambari. 
 
14.14. O extrato deste instrumento será publicado em jornal de circulação local, conforme Art. 4º da Lei 10.520/02; 
 
14.15. Este Edital e seus Anexos poderão ser enviados via fac-símile ou por e-mail, desde que haja solicitação junto 
ao Setor de Compras e Licitações do SAAE de Lambari-MG. 
 
14.16. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados no Setor de Compras e Licitações do SAAE de Lambari-MG 
no horário comercial, até o último dia útil que anteceder a data designada para a realização do certame, conforme 
descrito no preâmbulo deste Edital. 
 
14.16.1. O Edital, e seus Anexos poderão ser adquiridos em cópia reprográfica no Setor de Compras e Licitações 
do SAAE de Lambari-MG, também através de arquivo magnético mediante entrega de CD ou pen-drive novo ou 
formatado. Cópias estas que deverão ser conferidas no ato do recebimento, pois não serão acatadas reclamações 
posteriores sobre possíveis e/ou eventuais omissões. 
 
14.16.2. Em caso de cópias reprográficas, o SOLICITANTE será responsável pelas custas de tais cópias, ficando o 
SAAE isento de qualquer responsabilidade. 
 
14.16.2.1. As cópias serão feitas no local indicado pelo SOLICITANTE, desde que estas estejam localizadas no 
município de Lambari – MG. 
 
14.16.2.2. O SOLICITANTE será acompanhado de um funcionário do SAAE durante o período que se fizer 
necessário para a efetivação das cópias. 
 
14.16.2.3. O SAAE não se responsabiliza pela fidelidade das cópias reprográficas.   
 
14.17. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos até 3 (três) dias úteis antes da data fixada 
para abertura da sessão pública através dos e-mails compras1@saaelambari.mg.gov.br e 
compras2@saaelambari.mg.gov.br. 
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14.18. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento 
de firma nos documentos apresentados a esta Administração, com exclusão do item 4.2.2.  
 
14.19. Fica eleito o foro da Comarca de Lambari, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões 
oriundas desta licitação. 
 
 
 
 
 

Lambari-MG, 07 de julho de 2021. 
 
 
 
 

____________________________ 
MAÍRA CASTILHO VITORIANO 

PREGOEIRA
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2021 

 
Ao  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lambari – MG 
 
 
A Empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob o nº ........................................, estabelecida à 
Rua ........................................................, nº ......, bairro ............................., na cidade de ......................, 
CEP.............., telefone ........................., e-mail ........................, vem pela presente apresentar abaixo sua proposta 
de preços para .........................................................., de acordo com as exigências do Pregão supra citado. 
 

Item Cód. Quant. Unid. DESCRIÇÃO Marca Unitário Total 

        

VALOR TOTAL  

 
VALOR POR EXTENSO: 
 
1. Os preços ofertados têm como referência o mês de ________/2021, para pagamento de acordo com as condições 
fixadas no Edital de Pregão Presencial nº. 001/2021, mantendo-se os preços fixos e irreajustáveis.  
 
2. No preço ofertado estão computados todos os custos básicos incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente 
sobre o objeto do Pregão, inclusive tributos, contribuições incidentes, impostos, encargos sociais, fretes até o 
destino, descarregamentos e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente 
pregão.  
 
3. Estamos cientes de que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada por parte do SAAE, 
se for devido a qualquer erro na interpretação, por parte da proponente. 
 
4. Garantimos que possuímos as condições necessárias para a prestação do serviço nas condições mencionadas 
no edital e seus anexos. 
 
5. Local da entrega: A prestação do serviço será efetuada no município de Lambari, em oficina da estruturada para 
qualquer problema mecânico dos veiculos. 
 
6. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.  
 
7. Responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: 
Nome: 
CPF:  
RG: 
 
8. O pagamento será efetuado, por meio de depósito ou transferência bancária para a agência e conta indicadas na 
Proposta Comercial, após a devida comprovação do fornecimento dos produtos nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 5 (cinco) dias úteis, segundo a sua exigibilidade a teor do art. 
64 da Lei nº. 4320/64 c/c dispositivos referentes da LC nº 101/00, mediante consulta das Certidões Negativas ou 
Positivas com efeitos de Negativa do INSS, do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
 
9. DECLARAMOS que temos ciência que o endereço eletrônico para o qual será encaminhada a Ordem de 
Fornecimento e todas as demais comunicações oficiais será aquele informado nesta proposta comercial, estando o 
SAAE de Lambari isento de qualquer responsabilidade, no caso desta empresa apresentar endereço de e-mail 
equivocado ou sem utilização.  
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10. DECLARAMOS que os serviços ofertados por esta empresa serão fornecidos de acordo com as exigências 
estabelecidas neste Instrumento Convocatório e em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, 
INMETRO e outras aplicáveis ao objeto licitado. 
 
11. Apresentamos nossos dados bancários, e dados do responsável da empresa:  
 
Dados bancários: 
Nome Do Banco ........................  N° ...............  
Nome Da Agência ....................... N° ..............  
Número Da Conta .......................................... 
 
 
 
 
Local e data,  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

 ______________________________ 
 (NOME E CNPJ DA LICITANTE) 

 (NOME, RG E CPF do Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à empresa licitante verificar 
no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares as quais deveriam constar neste 
modelo. 
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2021 

 
 

 
A Empresa.............................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº 
................................... e do CPF nº. ............................................, pelo presente instrumento, credencia o(a) Sr.(a) 
..........................................., portador (a) do Documento de Identidade n.º ............................ e CPF 
..................................., para participar das reuniões relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está 
autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor 
recursos, assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas, atas de registro de preços e contratos e 
praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 
 

 
Lambari, ____ de _______________ de 2021. 

 
 

 
 

_________________________________ 
Assinatura 

CPF 
RG 

 
 

 
 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES). 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME ART. 4°, INCISO VII, DA LEI FEDERAL N° 10.520 DE 
17.07.2002. 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2021 
 
 
A Empresa .............................................................................................., inscrita no CNPJ nº 
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº 
................................... e do CPF nº. ............................................, DECLARA cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, 
sob pena de responsabilização nos termos da lei. 
 
 
 
(Local e Data) 
 
 

 
_______________________________ 

Assinatura e qualificação 
(Representante legal) 

 
 
 
(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES). 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2021 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 
A Empresa.............................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº 
................................... e do CPF nº. ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei,  em cumprimento 
ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). (Assinalar apenas em caso 
afirmativo) 
 
(Local e Data) 

 
_______________________________ 

Assinatura e qualificação 
(representante legal) 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 
LICITAR COM O PODER PÚBLICO. 

 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2021 
 

 
A Empresa.............................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº 
................................... e do CPF nº. ............................................, DECLARA, para todos os fins de direito, 
especialmente para fins de prova no processo licitatório acima, junto ao SAAE de Lambari -MG, sob as penalidades 
cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo de nossa habilitação para participar no presente Certame licitatório, 
e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar fato superveniente em ocorrências posteriores. 
 
Declaramos mais, que concordamos com todas as condições impostas pelo edital, nos termos do art. 32, 
2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, 

 
 
 

Local, data  
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura e qualificação 

(representante legal) 
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ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com endereço na Rua Paulo Grandinetti Viola, 123, Silvestrini, Lambari-
MG, CEP 37480-000, CNPJ 22.040.711/0001-22, inscrição estadual 378.568.506.00-26, a seguir denominado 
ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado por seu Diretor, Pablo Luiz Lopes, portador RG nº 12.XXX.250 e CPF 
nº 067.XXX.356-76; e a empresa ...................................., CNPJ .........., a seguir denominada DETENTORA, neste 
ato representada por ............................., portador do RG nº ......... e CPF .................. resolvem firmar o presente 
Instrumento, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº. 050/2021, na 
modalidade Pregão Presencial nº. 001/2021, Registro de Preços nº 022/2021, do tipo menor preço para 
integralidade do objeto de cada lote, representado pelo valor obtido pela fórmula VT = MO x 4 + (R$100 - D) x 6, 
sob a regência da Lei Federal nº. 10.520 de 17/7/2002, Decreto Municipal nº. 2204, de 30/05/2011, Decreto 
Municipal n° 2228, de 26/07/2011 e Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93, e alterações posteriores, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Instrumento tem por objeto Registro de preços, objetivando o registro de preços para futuras e 
eventuais contratações de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
nos veículos das marcas Volkswagen, Ford, Fiat e Honda, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou 
originais de fábrica, conforme especificações constantes do termo de referência do edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
2.1. Os serviços prestados pela DETENTORA deverão estar de acordo com as especificações técnicas, 
características, condições, objetivos estabelecidos, prazos definidos e demais elementos informadores que integram 
os Anexos do Edital de Licitação, sendo o Edital e seus anexos parte integrantes deste acordo. 
 
2.2. O presente Instrumento não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela DETENTORA, 
sem autorização da ADMINISTRAÇÃO por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.  
 
2.3. Para atender a seus interesses, a ADMINISTRAÇÃO reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 
 
2.4. A tolerância da ADMINISTRAÇÃO com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da DETENTORA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo a ADMINISTRAÇÃO exercer seus 
direitos a qualquer tempo. 
 
2.5. Correrá por conta da DETENTORA qualquer indenização ou reparação por danos causados à 
ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros por culpa da mesma, de seus empregados e/ou representantes, decorrentes da 
execução contratual.  
 
2.6. Toda a documentação apresentada no instrumento convocatório e seus anexos são complementares entre si, 
de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 
 
2.7. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas à 
Administração e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão 
a rescisão deste instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO SETOR COMPETENTE PARA RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
3.1. A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto contratado será o Setor de Compras, 
Licitações e Materiais da ADMINISTRAÇÃO, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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3.1.1. O responsável pelo setor mencionado no item 3.1 atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto 
contratual. 
 
3.1.2. Após a conferência realizada pelo setor competente, averiguando a qualidade e quantidade do serviço 
prestado, o mesmo atestará o recebimento, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das 
obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. 
 
3.1.3. A DETENTORA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços pela 
Administração, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo setor competente. 
 
3.2. A ADMINISTRAÇÃO reserva-se o direito de não receber o produto em desacordo com o previsto neste ajuste, 
podendo rescindi-lo, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1. Fica estimado o valor da contratação em R$ .......... 
 
4.1.1. Ficam registrados os preços discriminados abaixo: 
 

Item Unidade Cód. Qtd. Descrição Marca Unitário Total 

        

 
4.2. O pagamento será efetuado, por meio de depósito ou transferência bancária para a agência e conta indicadas 
na Proposta Comercial, após a devida comprovação do fornecimento dos produtos nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 5 (cinco) dias úteis, segundo a sua exigibilidade a teor do art. 
64 da Lei nº. 4320/64 c/c dispositivos referentes da LC nº 101/00, mediante consulta das Certidões Negativas ou 
Positivas com efeitos de Negativa do INSS, do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
4.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de 
sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
4.4. Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos 
preços registrados, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente comprovado, por meio de 
planilha analítica e documentação hábil, e atendidos todos os ditames legais concernentes. 
 
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1. As despesas decorrentes deste Instrumento correrão pelas dotações orçamentárias: 
03.01.01.17.512.0031.2099.3.3.90.30, 03.01.01.17.512.0031.2098.3.3.90.30, 
03.01.01.17.122.0030.2096.3.3.90.30, 03.01.01.17.512.0031.2099.3.3.90.39, 03.01.01.17.512.0031.2098.3.3.90.39 
e 03.01.01.17.122.0030.2096.3.3.90.39.. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 
6.1. O prazo de vigência deste Instrumento será de até 12 (doze) meses.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
7.1. São obrigações das partes: 
 
7.2. Da ADMINISTRAÇÃO: 
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7.2.1. Indicar, neste ato a qual(is) servidor(es) cabe(em) acompanhar a execução contratual em sua latitude 
quantitativa e qualitativa e receber o objeto contratual. 
 
7.2.2. Assegurar livre acesso ao pessoal da DETENTORA, devidamente identificado, ao local de entrega dos 
produtos, no horário estipulado para recebimento do mesmo. 
 
7.2.3. Notificar a DETENTORA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos 
produtos. 
 
7.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
DETENTORA. 
 
7.2.5. Devolver os produtos que não se apresentarem condições de uso ou em desconformidade com as exigências 
contidas no edital. 
 
7.2.6. Solicitar a troca dos produtos a serem devolvidos mediante comunicação a ser feita pela Diretoria do 
Departamento de Saúde. 
 
7.3. Da DETENTORA: 
 
7.3.1. Promover a entrega dos produtos nas condições fixadas na Cláusula Primeira, obedecendo rigorosamente o 
prazo ajustado neste Instrumento, sob pena de rescisão e consequente ressarcimento por perdas e danos. 
 
7.3.2. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, se obrigando a trocá-lo, caso se comprove a má qualidade, 
ou fora das especificações técnicas e padrões de qualidade, sem nenhum ônus para a ADMINISTRAÇÃO. 
 
7.3.3. Observar, rigorosamente, o prazo de validade dos produtos fornecidos. 
 
7.3.4. Responsabilizar-se por extravios dos produtos antes da entrega, obrigando-se a substituir, repor ou indenizar 
a ADMINISTRAÇÃO. 
 
7.3.5. Substituir, de imediato, às suas expensas, os produtos que não se adequarem às especificações constantes 
deste Instrumento, no prazo a ser determinado pela ADMINISTRAÇÃO. 
 
7.3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Departamento solicitante quanto à entrega 
dos produtos, a teor do art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
7.3.7. Responsabilizar-se penal e civilmente por prejuízo ou dano causado no ato da entrega dos produtos a 
ADMINISTRAÇÃO, aos seus funcionários ou a terceiros, por força do art. 70 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
 
7.3.8. Responder pelos danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, durante o fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
o acompanhamento pela ADMINISTRAÇÃO.   
 
7.3.9. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 
produtos, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeição, 
vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
 
7.3.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 
 
7.3.11. Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos 
produtos. 
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7.3.12. Manter, durante toda a vigência deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à ADMINISTRAÇÃO, 
imediatamente, qualquer fato superveniente que possa comprometer a manutenção do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
 
8.1. Pela inexecução das condições deste Instrumento, a DETENTORA ficará sujeita às penalidades de advertência, 
multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Lambari-MG e/ou declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal 
nº. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.1.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual: 
 
I – 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega, até o 30°(trigésimo) dia, sobre o valor do contrato; 
 
II – 10% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso na entrega superior a 30 (trinta) dias, com a 
consequente rescisão contratual; 
 
III – 20% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato, no caso do detentor do registro, injustificadamente, 
desistir do mesmo ou causar a sua rescisão. 
 
8.1.2. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago através de depósito 
bancário à ADMINISTRAÇÃO, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 
 
8.1.3. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Instrumento como de responsabilidade da 
DETENTORA, a Administração poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua 
titularidade, bem como executar garantia prestada ou interpor medida judicial cabível. 
 
8.1.4. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.1.5. As multas e penalidades previstas neste Instrumento não têm caráter compensatório, sendo que o seu 
pagamento não exime a DETENTORA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 
causados à Administração por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
9.1. Este instrumento poderá ser rescindido nas hipóteses e condições previstas na Lei Municipal 2003/2010 e Lei 
Federal 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1. O extrato do presente Instrumento será publicado na imprensa oficial do município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lambari - MG, para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do 
presente Instrumento. 
 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo. 
 
 
 
Lambari-MG, ____de ______________ de 2021. 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

PABLO LUIZ LOPES 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

ADMINISTRAÇAO 

______________________________________ 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

1- ____________________________________ 

Nome: ................................................................. 

CPF:.................................................................... 

2- ____________________________________ 

Nome: ................................................................. 

CPF:.................................................................... 
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ANEXO VII – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2021 
 
1. OBJETO  
 
1.1. Registro de preços, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos das marcas 
Volkswagen, Ford, Fiat e Honda, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, 
conforme especificações constantes do termo de referência do edital. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 
2.1. Manutenção e eventuais recuperações dos veículos da frota do SAAE de Lambari, incluindo-se todos os 
serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, eletricidade, sistema de ar condicionado, caixa de 
câmbio e outros de natureza afim, visando ao bom estado de conservação e perfeito funcionamento da frota de 
veículos, para o transporte dos servidores na execução dos serviços pertinentes à autarquia.  
 
3. REQUISITOS NECESSÁRIOS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS  
 
3.1. Considerando que a prestação de serviços de manutenção de veículos é uma atividade complexa e 
especializada, com utilização de ferramentas diversas, aparelhos computadorizados, devido aos veículos possuírem 
componentes eletro-eletrônicos que necessitam de monitoramento e diagnósticos precisos, a Contratada deve 
dispor de uma estrutura mínima composta de: instalações físicas adequadas, aparato tecnológico traduzido em 
equipamentos eletro-eletrônicos apropriados e mão-de-obra especializada em mecânica em geral. Possuir oficina 
bem estruturada, situada a um raio máximo de 80 quilômetros da sede do SAAE e, ainda:  
 
a) possuir área útil, coberta, disponível para receber com segurança, simultaneamente, no mínimo, 3 (três) veículos 
para manutenção;  
b) possuir os recursos essenciais para que os serviços prestados tenham a técnica qualidade / presteza exigida 
para os padrões do fabricante dos veículos tais como:  
b.1) possuir pessoal treinado para executar os serviços nos veículos de cada marca específica;  
b.2) 01 (um) equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos / eletrônicos nos veículos;  
b.3) 01 (um) carregador de baterias;  
b.4) 01 (um) teste para análise de baterias;  
b.5) equipamentos para regulagem eletrônica de motor: scanner, teste de bico, ultrassom e multímetro;  
b.6) equipamentos para serviços de suspensão: prensa hidráulica, torquímetro e paquímetro;  
b.7) elevadores hidráulicos ou elétricos para suspensão dos veículos;  
b.8) Ferramentas adequadas para a realização dos reparos nos veículos com segurança e precisão;  
b.9) 01 (um) equipamento de regulagem de faróis.  
 
3.2. A exigência referente à localização se faz necessária tendo em vista a obtenção da proposta mais vantajosa 
para o SAAE, pois, se a distância entre a sede do SAAE e Contratada for maior que a determinada, a vantagem do 
“menor preço” ficará prejudicada em razão do aumento do custo com o deslocamento da frota.  
 
Obs: Caso seja do interesse do licitante efetuar vistoria nos veículos da frota do SAAE, a visita deverá ser agendada.  
 
4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO  
 
4.1. Os serviços e as peças substituídas de manutenção preventiva e corretiva deverão ter a sua garantia por um 
prazo não inferior a 12 (doze) meses.  
 
4.1.1. Caso as peças e serviços apresentem defeitos e falhas dentro do prazo de garantia, caberá 
integralmente a contratada a substituição e/ou refazimento.  
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4.2. Deverão ser usadas peças e acessórios novos e genuínos ou originais, que atendam às especificações dos 
veículos e às normas da ABNT. Entende-se por itens genuínos, aqueles fabricados exclusivamente para uso na 
montagem dos veículos ou para a revenda nas concessionárias da marca e por originais aqueles que são fabricados 
/ disponibilizados no mercado de autopeças observando-se a originalidade das peças existentes na composição do 
conjunto eletro-mecânico do veículo.  
 
4.3. O gestor/fiscal de contrato do SAAE não aceitará nem receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou 
imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao contratado efetuar as 
substituições necessárias no prazo determinado neste Termo de Referência ou outro definido pelo gestor/fiscal de 
contrato, sob pena de aplicação das sanções legais ou de rescisão contratual.  
 
5. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  
 
5.1. Conforme exigência legal, o Setor de Compras/Licitações realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa 
de custos junto às empresas do ramo do objeto licitado para apuração da média estimada do preço para mão de 
obra e do valor médio estimado para desconto sobre peças. A estimativa de preços, conforme pesquisa de mercado, 
para cada lote é a explicitada a seguir, totalizando o valor considerado de R$ 48.266,50 (quarenta e oito mil, 
duzentos e sessenta e seis Reais e cinquenta Centavos). 
 

LOTE Descrição 

Média do 
valor 

homem/hora 
- MO 
(R$) 

Quant. de 
horas 

estimadas 

(MO) 
Valor total 
estimado 

p/ MO (R$) 

Média do 
percentual de 
desconto – D 
sobre Peças 

(%) 

(P) 
Valor total 
estimado 

p/ 
peças (R$) 

01 
Peças/acessórios/serviços 
para marca Volkswagen 

100,00 50 5.000,00 30% 5.000,00 

02 
Peças/acessórios/serviços 
para marca Ford 

120,00 50 6.000,00 29,66% 10.000,00 

03 
Peças/acessórios/serviços 
para marca Fiat 

100,00 100 10.000,00 30% 10.000,00 

04 
Peças/acessórios/serviços 
para marca Honda 

63,33 20 1.266,60 8,66% 1.000,00 

 
5.2. O valor total estimado foi obtido através dos valores gastos em contratações anteriores.  
 
5.3. Os valores das médias de hora/homem (coluna acima em destaque), de cada lote, são os máximos 
aceitáveis pelo SAAE, sendo que será desclassificada qualquer proposta inicial (proposta contida no 
envelope nº 1), com valores superiores a estes estimados.  
 
5.4. Os valores das médias do percentual de desconto sobre as peças (coluna acima em destaque), de cada 
lote, são os mínimos aceitáveis pelo SAAE, sendo que será desclassificada qualquer proposta inicial 
(proposta contida no envelope nº 1) com valores inferiores a estes estimados.  
 
5.5. Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com no máximo 2 (duas) casas decimais 
após a vírgula.  
 
6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS 
 
6.1. Os serviços serão realizados nas dependências da contratada, ou nas dependências do SAAE, em casos 
excepcionais, mediante autorização do setor competente, devendo a mesma permitir livre acesso de representantes 
do SAAE, para que se proceda à fiscalização dos trabalhos.  
 
6.2. Os serviços deverão ser realizados por técnicos treinados para atuarem nos veículos daquela específica 
marca. 
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6.3. Tanto a manutenção corretiva quanto a manutenção preventiva será quando o SAAE julgar necessário.  
 
6.4. O SAAE poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, obedecido o 
disposto no § 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93.  
 
6.5. A Contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazo fixados pelo SAAE, assim como a observar, 
atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.  
 
6.6. O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou 
transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem 
autorização prévia do SAAE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.  
 
6.7. Os serviços de borracharia, alinhamento/balanceamento e lanternagem/pintura poderão ser subcontratados 
pela oficina contratada, sendo de sua responsabilidade qualquer falha na execução dos serviços ou por emprego 
de peças inadequadas.  
 
6.8. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação deverão ser comunicadas ao 
SAAE e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a 
rescisão contratual.  
 
6.9. O orçamento deverá ser detalhado e fornecido previamente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado a partir do recebimento do veículo pela contratada, com exceção dos serviços de reparo no motor 
(montagem e desmontagem), funilaria e pintura, em que o prazo será de no máximo 5 (cinco) dias úteis.  
 
6.10. Refazer em, no máximo, 24 horas, contados a partir da comunicação, os serviços que forem rejeitados.  
 
6.11. Não utilizar mão-de-obra de terceiros SEM EXPRESSA E PRÉVIA autorização do Contratante, durante a 
vigência do contrato.  
 
6.12. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados no prazo máximo de 10 dias a 
partir da autorização de execução elaborada pelo setor competente.  
 
6.13. O Contratante poderá recusar o orçamento, pedir sua revisão ou aceitá-lo parcialmente, comprometendo-se a 
Contratada a executar ou fornecer o que for aprovado em todo ou em parte.  
 
6.14. Entende-se por manutenção preventiva as revisões e serviços de caráter preventivo determinadas pelo 
fabricante e explicitadas no manual do proprietário com a finalidade de avaliar as condições para o perfeito 
funcionamento dos veículos, além de detectar possíveis desgastes em peças, acessórios e outros elementos, 
objetivando manter o veículo em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas específicas, incluindo 
as trocas autorizadas de peças que se fizerem necessárias ao seu bom funcionamento. Esses serviços deverão ser 
executados de acordo com a quilometragem especificada no manual do proprietário.  
 
6.15. Entende-se por manutenção corretiva as revisões e serviços de caráter corretivo, não previstas no manual do 
proprietário, mas que existem em função de adversidades em função de uso da unidade automotora, para possibilitar 
a reparação de defeitos e falhas em qualquer parte do veículo, com substituição de peças e acessórios genuínos, 
desde que autorizado pelo setor competente do SAAE, bem como serviços de mecânica, lanternagem, eletricidade, 
capotaria, vidraçaria, lubrificação (troca de óleo), retífica, borracharia, pintura, que se façam necessários para tornar 
operacional o veículo. Esses serviços deverão ser executados de acordo com a necessidade verificada na unidade 
automotora.  
 
6.16. A quantidade de horas de serviços mecânicos necessárias para cada serviço deverá ser indicada pela 
DETENTORA em cada orçamento, e em estrita observância com o previsto na tabela tempária abaixo identificada, 
que deverá ser fornecida pela empresa vencedora a ADMINISTRAÇÃO quando da assinatura do(s) instrumento(s) 
contratual(is) ou quando da prestação de cada orçamento. 
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6.16.1 Tabela Tempária do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Minas 
Gerais – Sindirepa MG (www.tempario.com.br/tempario/);  
 
6.16.2. Facultativamente, em caso de omissão de serviços na tabela tempária do item 6.16.1, fará a DETENTORA 
um orçamento específico, detalhando os serviços a serem realizados, para sua apreciação pelo fiscal da Ata. 
 
6.17. Os preços exibidos nas tabelas fornecidas pelo SAAE servirão como referência para apresentação de 
orçamento prévio para realização de manutenção. O SAAE poderá, antes da autorização do fornecimento de 
peças, consultar os valores de mercado e caso encontre preços menores do que o apresentado no orçamento prévio 
apresentado pelo contratada, poderá solicitar a contratada o ajuste de preços ao compatível com o mercado, no 
intuito de evitar gastos excessivos. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA  
 
7.1. ENTREGAR OS VEÍCULOS APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, LAVADOS E LIMPOS INTERNAMENTE 
E EXTERNAMENTE E ASPIRADO.  
 
7.2. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
 
7.3. Zelar pela guarda dos veículos que estiverem na sua responsabilidade, responsabilizando-se por qualquer 
dano ocorrido aos mesmos.  
 
7.4. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos do Contratante, obrigando-se à reparação total da 
perda em caso de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não transferindo tal 
responsabilidade a possíveis subcontratadas ou terceiros, desde o momento do recebimento do veículo para 
orçamento até a entrega do mesmo ao Contratante.  
 
7.5. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados direta ou 
indiretamente, por seus empregados, representantes ou prepostos aos bens do SAAE ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da 
fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante.  
 
7.6. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o SAAE for compelido a responder por força 
da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.  
 
7.7. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) 
horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos aos serviços contratados.  
 
7.8. Comunicar imediatamente ao SAAE qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do 
objeto licitado.  
 
7.9. Executar os serviços contratados somente com prévia autorização do Contratante.  
 
7.10. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo de Referência considerados essenciais ou 
imprescindíveis ao funcionamento dos veículos.  
 
7.11. Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um Preposto com plenos 
poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas aos 
serviços, e atender aos chamados do SAAE, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de 
semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.  
 
7.12. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do SAAE com o Preposto, 
ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.  
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7.13. Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para executar os serviços nos 
veículos de cada marca específica.  
 
7.14. Dar destinação corretas às peças e componentes substituídos que não sejam reaproveitáveis, de acordo com 
as normas vigentes dos órgãos de meio ambiente. 
 
7.15. Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços, conforme 
especificações constantes deste Termo.  
 
7.16. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais 
forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo 
estabelecido, sem qualquer custo adicional ao SAAE.  
 
7.17. Entregar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.  
 
7.18. Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados.  
 
7.19. Utilizar materiais novos e genuínos ou originais, satisfazendo rigorosamente as especificações constantes 
deste Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de 
regulamentação pela ABNT.  
 
7.20. Fornecer todos os materiais a serem empregados na realização dos serviços.  
 
7.21. Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo SAAE.  
 
7.22. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua 
vigência, a pedido do SAAE.  
 
7.23. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do Contrato pelo setor competente 
do SAAE, durante a sua execução.  
 
7.24. Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer alteração 
que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade 
expirado.  
 
7.25. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no 
Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 
obtidos, preservando o SAAE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 
7.26. Transportar o veículo da sede do SAAE até a oficina e da oficina até o SAAE, caso a DETENTORA não 
esteja situada dentro na zona urbana do munícipio de Lambari-MG.  
 
7.26.1. O Transporte a cargo da DETENTORA deverá ser feito através de guincho/reboque.  
 
8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
8.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados.  
 
8.2. Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da 
contratada.  
 
8.3. Pagar os valores contratados pelos serviços efetivamente prestados no prazo e nas condições 
contratuais.  
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8.4. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Serviço. 
 
8.5. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.  
 
8.6. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA 
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou 
por irregularidades constatadas.  
 
8.7. Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária.  
 
8.8. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.  
 
8.9. Arcar com as despesas de publicação do extrato do Contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser 
firmados.  
 
8.10. Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos 
da lei, prazo para apresentação de defesa.  
 
8.11. Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.  
 
9. PRAZO DE EXECUÇÃO DA ATA: 
  
9.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses.  
 
10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO:  
 
10.1. O pagamento será efetuado, por meio de depósito ou transferência bancária para a agência e conta indicadas 
na Proposta Comercial, após a devida comprovação do fornecimento dos produtos nas condições exigidas e 
apresentação dos documentos fiscais devidos, em até 5 (cinco) dias úteis, segundo a sua exigibilidade a teor do art. 
64 da Lei nº. 4320/64 c/c dispositivos referentes da LC nº 101/00, mediante consulta das Certidões Negativas ou 
Positivas com efeitos de Negativa do INSS, do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  
 
12. CONDIÇÕES GERAIS  
 
12.1. O SAAE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o 
previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo 
rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o 
disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas.  
 
12.2. Qualquer tolerância por parte do SAAE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela 
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, 
permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo o SAAE exigir o seu cumprimento a qualquer 
tempo.  
 
12.3. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o SAAE 
e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto 
contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos  
 
12.4. Decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação 
pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 
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13. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO SAAE 
 

VEÍCULO ANO/MOD. PLACA Chassi 

Linha Volkswagen 

Gol City 1.0 MI 8V GIII – Gasolina 2004/2005 HMN-1623 9BWCA05X15P077030 

Saveiro 1.6 GIII 2000/2000 HMM-5259 9BWEB15X5YP517945 

    

Linha Ford 

F4000 G 1999/2000 DBO-0435 9BFLF47G7YDO22593 

    

Linha Fiat 

Grand Siena Attractive 1.4 Flex 2012/2013 HIL-2004 9BD197132D3043971 

Strada CD Working Celeb. 1.4 8V Flex 2012/2013 HIL-2021 9BD27804MD7585574 

Strada CD Working Celeb. 1.4 8V Flex 2012/2013 HIL-2027 9BD27804MD7585372 

    

Linha Honda 

Honda NXR 150 ES Bros Mix  2012/2012 OMD-1410 9C2KD0550CR018863 

Honda NXR 150 KS Bros 2007/2007 HET-8094 9C2KD03207R015080 

 
14. DAS TABELAS OFICIAIS DAS PEÇAS 
 
14.1. Os arquivos das TABELAS OFICIAIS de peças dos fabricantes serão disponibilizados a todos os licitantes 
para download no site da autarquia e juntados no processo de licitação, os quais poderão também ser retirados 
mediante apresentação de CD virgem ou pen drive formatado para a efetiva gravação. 
 
14. VALOR MÁXIMO  
 
14.1. Todos os valores estimados no item 5 deste anexo serão considerados os MÁXIMOS ACEITÁVEIS por esta 
Administração, sendo que será desclassificada qualquer proposta inicial (proposta contida no envelope nº 1), com 
valor superior ao estimado. 

 
14.2. RESSALTAMOS que os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, COM NO 
MÁXIMO 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS, tanto para preço unitário quanto global, conforme item 6.5 do edital, sendo 
que será desclassificada qualquer proposta que vier em desacordo com o exigido. 
 
15. SUSTENTABILIDADE 
 
15.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos 
de sustentabilidade ambiental nos editais de licitação promovidos pela Administração Pública, poderá exigir os 
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 
 
15.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR – publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 
resíduos sólidos; 
 
15.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 
ambiental em relação aos seus similares; 
 
15.1.3. Que os materiais utilizados devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; 
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15.1.4. Que os materiais utlilizados não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs). 
 
15.1.5. Também serão observados os critérios da Instrução Normativa IBAMA n.º 06 de 15/03/2013 e da Lei n.º 
6.938 de 31/08/1981 e do Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (que pode ser 
obtido no site: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-
licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/licitacoes-sustentaveis) 
 
16. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA PARA 
A INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
16.1. Ainda que seja regra o parcelamento das soluções a serem contratadas, essa não é absoluta, visto que a 
eventual divisão do objeto por itens pode acarretar prejuízo para o conjunto da solução, especialmente com a perda 
de economia de escala. 
 
16.2. O parcelamento do objeto, no caso em tela, não parece viável, uma vez que a divisão pode ocasionar 
prejuízo para o conjunto bem como irá interferir diretamente na logística, podendo vir a ocasionar atrasos na 
manutenção.  
 
16.3. A solução de dividir pregões em itens é possível, de modo a possibilitar a ampliação da disputa entre os 
licitantes. Todavia, não pode haver prejuízo para o conjunto ou complexo licitado. Para que tal situação não ocorra, 
é possível reunir os itens em lotes ou grupos, atentando-se para o fato de que “o fracionamento em lotes deve 
respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Não é possível desnaturar um certo objeto, 
fragmentando-o em contratações diversas e que importam o risco de impossibilidade de execução satisfatória”1 
 
 
 
 
 

 
Lambari, 07 de julho de 2021. 

 
 
 

 
___________________________ 
MAÍRA CASTILHO VITORIANO 

PREGOEIRA  

 
1 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 209. 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP OU MEI 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 
REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2021 

  
 
A Empresa.............................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.............................................................................................., portador da Carteira de Identidade nº 
................................... e do CPF nº. ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como ____________________________ (incluir a condição da empresa: 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro Empreendedor Individual (MEI), Art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da citada lei. 
 
 
 
( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no 
art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 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 nº 8.666/93.  

 

 
 
 

(Local e data)  
 
 
 
 

 
_______________________________ 

Assinatura e qualificação 
(Representante legal) 

 
 
 
 
 
OBS: Deverá ser entregue junto ao credenciamento, fora dos envelopes 


