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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 

 

 

Tomada de Preços Nº: 001/2019 

Processo N: 252/2018 

Abertura dia: 30/04/2019 

Horário do certame: 08h30min 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  

 

A Comissão Permanente de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guanhães/MG, nomeada 

pela Portaria nº. 001 de 02 de Janeiro de 2019 torna público que fará realizar às 08h30min do dia 30/04/2019, na Travessa dos 

Leões nº. 140, Centro, em Guanhães/MG, a TOMADA DE PREÇOS destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO GABIÃO, conforme especificações contidas no Anexo I deste 

Edital, regida pela Lei Federal n. 8.666/93 e Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006 e alterações posteriores e pelas 

condições fixadas no presente edital. Fazem parte integrante deste edital os ANEXOS I, II, III, IV, V, VI e VII contendo, 

respectivamente, Projeto Básico/Termo de Referência, Modelo de Credenciamento, Declaração de Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Equiparado, Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor, Declaração de 

Fato Impeditivo, Declaração de Disponibilidade de Profissionais, Modelo de Proposta de Preços e Minuta do Contrato. 

Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados na Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

(SAAE) de Guanhães, no endereço supramencionado, no horário de 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, pelo e-

mail: material@saaeguanhaes.com.br ou através do telefone (33) 3421-1531. 

  A apresentação dos Documentos para Habilitação e da Proposta de Preços pressupõe o conhecimento de todos os dados 

e informações necessárias ao seu preparo e a aceitação das condições estipuladas nesta licitação. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para construção de muro gabião, conforme especificações contidas no Anexo I deste 

edital. 

 

2. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

 

2.1. Contratação de serviços sob regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento total de materiais e mão de obra, 

relativos à execução de muro gabião para proteção de trecho do interceptor do sistema de esgotamento sanitário no ribeirão 

Graipú, contido no Projeto de Interceptação de Esgotos do Ribeirão Graipú e córrego Matadouro, localizados na cidade de 

Guanhães/MG. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar da presente Tomada de Preços, as empresas que atuam no ramo pertinente e compatível com o objeto da 

presente licitação e que ainda: 

a) Atendam às exigências deste instrumento de licitação, inclusive quanto às exigências relativas aos documentos 

constantes deste edital e de seus anexos, bem como as vedações contidas no artigo 9º da Lei Federal que rege as 

licitações (Lei nº 8.666/93).  

b) Estejam devidamente cadastradas no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guanhães/MG ou que atenda às 

condições exigidas para o cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data de recebimento das propostas, com estrita 

observância à qualificação necessária. 

c) Que possuam objeto social compatível e pertinente com os serviços licitados. 
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3.2. É condição indispensável para participar do processo licitatório, o prévio cadastramento da empresa licitante no Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guanhães/MG até, no máximo, 26/04/2019, 3º (terceiro) dia anterior à data de 

abertura do certame, observada a necessária qualificação, conforme dispõe o art. 22, parágrafo 2º, da lei 8.666/1993. 

3.2.1. Não serão aceitos certificados cadastrais de quaisquer outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 

 

3.3. As licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), e não possuírem quaisquer dos impedimentos do §4º do artigo citado, deverão apresentar a 

Certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou equiparado expedida pela Junta Comercial ou a Declaração 

de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, conforme modelo do ANEXO III, através da qual se 

comprovará a condição no ato de credenciamento da empresa. 

3.3.1. A não apresentação da Certidão de ME/EPP expedida pela Junta Comercial ou da Declaração de Microempresa, Empresa 

de Pequeno Porte ou equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06. 

 

3.4. Não se admitirá nesta licitação a participação de: 

a) Empresas que não atenderem às condições deste edital.  

b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido punidas com 

suspensão temporária de participação em licitação ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder público 

no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta. 

c) Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

d) Pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e/ou diretor servidor de qualquer dos poderes do Município 

de Guanhães/MG. 

 

3.5. A observância das vedações anteriormente explicitadas, bem como das declarações que prestar é de inteira responsabilidade 

da empresa licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

 

3.6. A participação no certame pressupõe a aptidão da pessoa jurídica para a execução do objeto da presente licitação, 

implicando na aceitação, por parte da licitante, de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório (edital e seus 

anexos). 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

4.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, qualquer cidadão é parte legítima 

para impugnar os termos deste edital, desde que protocolize o pedido junto a Comissão Permanente de Licitação, na Travessa 

dos Leões, nº. 140, Centro, CEP 39.740-000, Guanhães/MG, devendo o SAAE responder em até 3 (três) dias úteis. 

  

4.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes com as propostas. 

4.2.1. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 

julgado da decisão a ela pertinente. 

 

4.3. Caso a impugnação for acolhida, o edital será alterado e será definida e publicada nova data para realização do certame, pelo 

mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original. Caso a alteração no ato convocatório possa 

inquestionavelmente afetar a elaboração da proposta, o prazo inicialmente estabelecido será reaberto. 

 

5. DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

 

5.1. Poderão participar do presente certame empresas que atuam no ramo pertinente ao objeto da presente licitação que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data na qual as propostas serão 

recebidas, conforme estipulado no item 3.2. 
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5.2. Para cadastramento junto ao SAAE de Guanhães/MG a empresa interessada em participar desta Tomada de Preços deverá 

apresentar os documentos abaixo relacionados. Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou através de cópia 

autenticada por cartório competente ou membro da CPL, desde que os originais sejam disponibilizados para conferência. Após a 

apresentação do conjunto documental será emitido o respectivo CRC - Certificado de Registro Cadastral. Serão exigidos: 

 

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o 

administrador em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

que comprovem a eleição de seus administradores. Quando for o caso, tais documentos deverão ser acompanhados de 

sua última alteração ou de documento consolidado. 

c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da 

diretoria em exercício. 

d) 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. 

 

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou a sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica 

Federal (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF).  

d) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho. (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de 

certidão emitida pela Secretaria competente do Estado. 

g) Certidão negativa de débito municipal do domicílio ou sede do licitante. 

 

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa licitante e de seu (s) 

responsável (is) técnico (s), da região a que estiverem vinculados. 

a1) No caso da empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de 

Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do 

contrato; 

b) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 

prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de: 

b1) Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo 

CREA da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizarão pelos trabalhos, relativa à execução de serviço de engenharia, em empresas de direito público ou 

privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

b2) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado de Capacidade Técnica - CAT, registrado 

no CREA, nos termos do artigo 57 da Resolução CONFEA nº 1.025/09, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços semelhantes, em 

empresa de direito público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação. 
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5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo 

de validade previsto na própria certidão ou, na omissão desta, expedida em até 90 (noventa) dias anteriores à data do 

certame. 

 

5.2.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUANTO AO TRABALHO DO 

MENOR, através da qual declara cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme 

estipulação do art. 27, inciso V, da Lei 8.666/1993. (Esta Declaração poderá ser formalizada seguindo o modelo do ANEXO 

IV do edital). 

b) DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, através da qual o proponente declara, sob as penalidades cabíveis, a 

inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso 

venha a ser contratado pelo SAAE de Guanhães, conforme modelo do ANEXO V. 

 

5.2.6. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.2.6.1. Os documentos acima relacionados poderão ser entregues em original, por qualquer processo de cópias autenticadas por 

cartório competente ou por membro da CPL, não sendo necessária a autenticação quando se tratar de documento disponibilizado 

pela internet. Para que a autenticação por membro da CPL ocorra, os originais deverão ser disponibilizados para conferência. 

5.2.6.2. Os documentos emitidos por intermédio da internet, serão autenticados diretamente nos sites em que foram emitidos. 

5.2.6.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da empresa licitante 

e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz 

quanto os da filial; 

d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. O representante legal ou procurador da empresa licitante deverá se apresentar perante à Comissão Permanente de Licitação 

para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento 

licitatório, com poderes para manifestar em nome da empresa participante durante a reunião de abertura dos envelopes contendo 

os documentos de habilitação e as propostas de preços. 

 

6.2. Cada licitante credenciará um representante que será o único admitido a se manifestar na reunião de abertura dos envelopes 

contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços e a responder pela empresa representada, por todos os atos e 

efeitos previstos neste edital. 

 

6.3. O não credenciamento de representante legal ou procurador na sessão pública ou a incorreção dos documentos de 

identificação apresentados, não inabilitará a empresa proponente, porém inviabilizará a manifestação da licitante em quaisquer 

atos relativos a presente licitação para o qual seja exigida a presença do representante da empresa. 

 

6.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal da pessoa jurídica, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. O mesmo deverá ser apresentado em original e/ou cópia. No caso 

de cópia, a mesma deverá ser autenticada por tabelião ou por membro da CPL desde que o original seja disponibilizado 

para conferência.  
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b) Tratando-se de procurador da pessoa jurídica, a Procuração por instrumento público ou particular, com 

reconhecimento de firma do outorgante, na qual constem poderes específicos para a representação da pessoa jurídica 

durante a sessão para praticar todos os atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 

dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. Estes documentos 

deverão ser apresentados em original e/ou cópias. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião 

ou por membro da CPL desde que os originais sejam disponibilizados para conferência.   

c) O representante legal ou procurador da pessoa jurídica deverá identificar-se exibindo o documento oficial de 

identificação que contenha foto, original e/ou cópia. No caso de cópia, a mesma deverá ser autenticada por tabelião ou 

por membro da CPL desde que o original seja disponibilizado para conferência.  

6.4.1. O Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial deverá ser acompanhado de sua última 

alteração ou de documento consolidado. 

6.4.2. A Procuração por instrumento público ou particular poderá ser substituída pelo Modelo de Credenciamento, conforme 

ANEXO II, entregue fora dos envelopes de Documentos para Habilitação (Envelope 01) e Proposta de Preços (Envelope 02), 

através do qual constitui representante para os procedimentos do certame.  

6.4.3. Os documentos (originais e/ou cópias) listados para a fase de Credenciamento deverão ser apresentados no início da sessão 

da Tomada de Preços. No caso de cópias, as mesmas devem ser autenticadas por tabelião ou poderão ser autenticadas por 

membro da CPL na sessão, desde que o original seja disponibilizado para conferência. 

 

6.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, 

em sessão pública, o presidente da CPL que dirigirá os trabalhos receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados 

em ata os nomes dos licitantes: 

7.1.1. Certidão de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) emitida pela Junta Comercial ou Declaração 

de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, conforme modelo do ANEXO III, entregue fora dos 

envelopes de Documentos para Habilitação (Envelope 01) e Proposta de Preços (Envelope 02), que comprove a qualificação da 

licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparado, nos termos da Lei Complementar 

123/2006. A não apresentação da referida certidão ou declaração das empresas participantes enquadradas como ME ou EPP, 

acarretará em não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006.  

7.1.2. A Certidão ou a Declaração de ME ou EPP previstas no subitem 7.1.1 deverá ser entregue no início da sessão, logo após o 

credenciamento, separadamente dos envelopes 01 e 02. 

7.1.3. Envelope contendo os Documentos para Habilitação (envelope 01), devidamente lacrado.  

7.1.4. Envelope contendo a Proposta de Preços (envelope 02), devidamente lacrado. 

7.1.5. Os documentos relativos à Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser entregues separadamente em envelopes 

fechados e lacrados, sem rasuras, rubricados no fecho e identificados contendo o nome da empresa licitante, o número e objeto 

da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Documentos para Habilitação" e "Proposta de Preços”), na forma das 

alíneas “a” e “b” a seguir: 

 

a) Envelope contendo os Documentos para Habilitação 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SAAE DE GUANHÃES/MG 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2018 

DATA E HORA: 30/04/2019 - 08h30min 

LICITANTE:  

TELEFONE: 

E-MAIL: 

ENVELOPE 01 (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 
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b) Envelope contendo a Proposta de Preços 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SAAE DE GUANHÃES/MG 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2018 

DATA E HORA: 30/04/2019 - 08h30min 

LICITANTE: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

ENVELOPE 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

7.2. Será admitida a remessa dos envelopes 01 e 02 “Documentos para Habilitação” e “Proposta de Preços” por via postal, desde 

que os mesmos cheguem a Comissão Permanente de Licitação antes da abertura da sessão. Caso os referidos envelopes não 

cheguem antes da abertura da sessão, a empresa ficará impedida de participar no certame. 

7.2.1. O SAAE de Guanhães não se responsabiliza pelo não recebimento dos envelopes encaminhados via Correios, até a data 

estipulada, bem como não receberá os envelopes de empresas não cadastradas no prazo estipulado no item 3.2. 

 

7.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original e/ou por qualquer 

processo de cópia autenticada por tabelião, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por membro da CPL, desde que os 

originais sejam disponibilizados para conferência. 

 

7.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo 

autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de 

preços. 

 

7.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação referentes à Habilitação e Proposta de Preços, e anexos do 

edital deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. 

 

7.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua estrangeira, deverão ser 

autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

 

7.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da Proposta de Preços e da 

Habilitação deverá ser o mesmo da empresa que efetivamente vai prestar o serviço objeto da presente licitação. 

 

7.8. Após a apresentação da proposta de preços, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

7.9. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 

 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 01) 

 

8.1. No envelope NÚMERO 01 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, os participantes desta licitação deverão 

apresentar, com validade plena na data de abertura, os seguintes documentos: 

 

8.1.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC emitido pelo SAAE de Guanhães/MG. 

8.1.1.1. Às empresas licitantes devidamente cadastradas no SAAE de Guanhães/MG será assegurado o direito de apresentar a 

documentação atualizada referente à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista e à Qualificação Econômico 

Financeira para regularização na própria sessão, na hipótese de haver algum documento que venceu/sofreu alteração entre a data 

de emissão do CRC e o certame. Da mesma forma, caso não houver no CRC algum documento exigido neste edital, incumbirá 

ao licitante complementar a documentação em falta, sob pena de inabilitação. 
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8.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da empresa licitante e de seu (s) 

responsável (is) técnico (s), da região a que estiverem vinculados. 

a1) No caso da empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de 

Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do 

contrato; 

b) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 

prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de: 

b1) Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo 

CREA da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizarão pelos trabalhos, relativa à execução de serviço de engenharia, em empresas de direito público ou 

privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

b2) Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado de Capacidade Técnica - CAT, registrado 

no CREA, nos termos do artigo 57 da Resolução CONFEA nº 1.025/09, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de serviços semelhantes, em 

empresa de direito público ou privado, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação. 

 

8.1.3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

a) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUANTO AO TRABALHO DO 

MENOR, através da qual declara cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme 

modelo do ANEXO IV. 

b) DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, através da qual o proponente declara, sob as penalidades cabíveis, a 

inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual 

caso venha a ser contratado pelo SAAE de Guanhães, conforme modelo do ANEXO V. 

 

8.2. Havendo restrição na comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista da empresa licitante enquadrada como 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que a empresa proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério do SAAE, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.2.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento devidamente fundamentado a 

ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação. 

8.2.2. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias úteis inicialmente concedidos. 

8.2.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 8.2 implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções cabíveis. 

 

8.3. Os documentos acima relacionados poderão ser entregues em original, por qualquer processo de cópias autenticadas por 

tabelião de notas ou por membro da CPL, não sendo necessária a autenticação quando se tratar de documento disponibilizado 

pela internet. Para que a autenticação por membro da CPL ocorra, os originais deverão ser disponibilizados para conferência. 

 

8.4. Os documentos emitidos por intermédio da internet serão autenticados diretamente nos sites em que foram emitidos. 

 

8.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, 

preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os documentos da matriz 

quanto os da filial; 
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d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

 

9. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE 02) 

 

9.1. O envelope NÚMERO 02 “PROPOSTA DE PREÇOS”, conterá a Proposta de Preços  que deve, obrigatoriamente, 

preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões abaixo estabelecidos: 

9.1.1. Para formalização de sua proposta, o licitante deverá obrigatoriamente observar os preços com BDI da planilha 

constante no ANEXO I - Projeto Básico/Termo de Referência que é parte integrante deste Edital. Serão desclassificadas 

as propostas que apresentarem preços unitários e global superiores àqueles constantes no Termo de Referência. 

9.1.2. Datilografadas ou digitadas, sem rasuras, emendas, entrelinhas, cotações alternativas ou ressalvas, redigidas e impressas 

em qualidade que permita com clareza a total compreensão do seu conteúdo. Deverão ser entregues no local, dia e hora pré-

estabelecidos no edital, contendo a identificação da pessoa jurídica pelo nome, razão ou denominação social, endereço, telefone, 

endereço eletrônico (e-mail), número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, rubricadas todas as folhas e assinada a 

última pelo representante legal da pessoa jurídica. 

9.1.3. Indicação do nome, número de CPF, telefone e qualificação do representante legal da pessoa jurídica que assinará o 

contrato. 

9.1.4. Descrição do objeto da licitação, em conformidade com o que foi estabelecido no edital. 

9.1.5. Indicação dos preços unitários e do preço total global. 

9.1.6. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das 

propostas e excluídos os prazos recursais, e conterem também: 

a) Preços unitários e global com até duas casas decimais; 

b) Não serão admitidos valores iguais à zero; 

c) Preço global expresso em algarismo e por extenso. 

9.1.7. No valor indicado no subitem anterior deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, seguros, etc., de forma que o valor proposto 

seja a única remuneração pela execução do objeto. 

9.1.8. Caso venha a se verificar qualquer divergência nas informações constantes da Proposta de Preços, pertinentes a valores 

expressos em algarismos e por extenso prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso. 

9.2. A Proposta de Preços poderá ser formalizada em conformidade com o modelo do ANEXO VII, observados os seus termos e 

requisitos. 

9.3. A entrega dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços significará expressa aceitação, 

pelas licitantes, de todas as disposições deste edital. 

9.4. Os preços cotados, para efeito de julgamento, serão de exclusiva e total responsabilidade da empresa licitante. 

9.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, inclusive o Projeto 

Básico/Termo de Referência (ANEXO I), que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

9.6. Apresentadas as propostas para participação na presente licitação, a licitante declara implicitamente a aceitação das 

condições e termos da presente Tomada de Preços. 

9.7. Os interessados em participar da presente licitação poderão examinar e adquirir o respectivo edital junto a Comissão 

Permanente de Licitação, na sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situado na Travessa dos Leões, nº 140, Centro, CEP 

39.740-000, Guanhães/MG, e-mail: material@saaeguanhaes.com.br  ou telefone: (33) 3421 1531. 

 

 

mailto:material@saaeguanhaes.com.br
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10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

10.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o presidente da CPL 

declarará aberta a sessão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento, em envelopes 

separados, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, nos moldes estabelecidos no subitem 7.1.5.  

 

10.2. A Comissão Permanente de Licitação procederá, primeiramente, a abertura do envelope de Documentação de Habilitação, 

verificando a conformidade dos documentos com os requisitos estabelecidos no edital e seus anexos. 

 

10.3. Caso não houver intenção de interposição de recursos relativa a fase de Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação 

procederá a abertura dos envelopes nº 02 “Proposta de Preços” dos licitantes habilitados, examinando as referidas propostas que 

deverão, obrigatoriamente, obedecer ao disposto neste edital e seus anexos. 

 

10.4. A documentação constante nos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços serão rubricados por todos 

os licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, inclusive os envelopes, que serão rubricados no 

fecho antes de sua abertura. 

 

10.5. Eventuais erros de somas e/ou multiplicação, poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL. As correções serão 

levadas em consideração para efeitos de apuração de propostas. 

 

10.6. Será considerada vencedora do certame, a licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, verificado pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

10.7. A Comissão Permanente de Licitação desclassificará, de imediatos, as propostas que: 

10.7.1. Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital.  

10.7.2. Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

10.7.3. Contenham preços manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação, 

notadamente por serem superiores aos praticados no mercado. 

10.7.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários e global superiores àqueles constantes no 

Termo de Referência. 

 

10.8. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao sorteio, conforme 

disposição do art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.9. Na ordenação das propostas, se a melhor classificada não tiver sido ofertada por Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 10% (dez por cento) superior à de menor preço global, 

estará configurado o empate previsto no art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/2006.  

10.9.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.9.1.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 15 (quinze) minutos após a abertura dos 

envelopes de Propostas de Preços e respectiva classificação, apresentar nova proposta com valor inferior àquela classificada em 

1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate. 

10.9.1.2. Apresentada nova proposta nos termos do subitem anterior será adjudicado em seu favor o objeto da presente licitação. 

10.9.1.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais 

ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 10.9, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

10.9.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no item 

10.9, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.  

10.9.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta classificada em 1º lugar.  
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10.10. Durante a realização da sessão, se caso algum licitante, devidamente credenciado, perturbar o bom andamento da mesma, 

deverá o presidente da CPL adverti-lo uma única vez, alertando-o sobre a possibilidade de aplicação de sanções mais severas, 

devendo lançar tudo em ata. 

10.10.1. Persistindo a desordem, a despeito da advertência, poderá o presidente da CPL solicitar a retirada do licitante do recinto 

onde estará sendo realizada a sessão, mantendo a proposta para fins de classificação. 

10.10.2. Não cumprindo o licitante o disposto no item 10.10.1 acima, o presidente da CPL poderá requisitar força policial, que 

poderá autuar o licitante, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.11. O julgamento da presente licitação será processado segundo o critério de MENOR PREÇO GLOBAL e observado o 

disposto nos itens anteriores, de acordo com o qual será classificada em primeiro lugar a proposta que atenda integralmente as 

especificações e exigências deste edital. 

 

10.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital. 

 

10.13. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do edital, bem como as que contenham valores 

manifestadamente inexequíveis, excessivos, simbólicos, irrisórios ou iguais a zero. 

 

10.14. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá 

obrigatoriamente ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes. 

 

11. DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Das decisões tomadas na presente licitação, caberá recurso, se houver, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, que começarão a 

correr da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitação;  

b) Julgamento das propostas de preço;  

c) Anulação ou revogação da licitação. 

11.2. Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" do item 11.1, acima, terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva no caso previsto na 

alínea “c” do mesmo subitem. 

 

11.3. Interposto, o recurso acima mencionado, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

 

11.4. As representações, quando não caibam recursos, deverão ser interpostas no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da 

decisão, conforme art. 109, II, da Lei nº 8.666/93. 

 

11.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar 

sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, 

a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

11.6. Serão admitidos os recursos que constam no teor do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e os prazos serão contados 

conforme disposição contida no artigo 110 do mesmo diploma legal. 

 

11.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo estipulado no item 11.1. 

 

11.8. Caso todos os licitantes presentes desistam expressamente do direito de interpor recurso, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá dar prosseguimento ao certame, procedendo a abertura dos envelopes de nº 2 “Proposta de Preços” devendo, a 

referida renúncia, ser constada em ata. 
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11.9. O prazo de recurso previsto no item 11.1 não gera direito a apresentação de novo documento ou informação, exceto as 

informações solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação em caráter de diligência, conforme previsto no Artigo 43, 

parágrafo 3°, da Lei 8.666/93. 

 

11.10. Caso não haja desistência expressa do direito de recurso, por parte de qualquer licitante, a Comissão Permanente de 

Licitações abrirá o referido prazo, conforme item 11.1. Transcorrido o prazo recursal e nenhum tendo sido interposto, ou não 

acatados os que por ventura tenham sido postulados, o processo será encaminhado para homologação pela autoridade 

competente. 

 

12. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

12.1. Homologado o resultado da licitação, o representante legal da empresa adjudicatária deverá assinar o contrato, dentro do 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 

8.666/93 e neste instrumento convocatório. 

 

12.2. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo representante 

legal, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado ou de força maior, expressamente aceito pelo SAAE de 

Guanhães/MG.  

 

12.3. O SAAE de Guanhães/MG, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas no edital ou se 

recusar a assiná-lo injustificadamente, poderá convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quantos aos preços atualizados em 

conformidade com o ato convocatório, ou ainda, revogar a presente licitação, a seu critério. 

 

12.3.1. A empresa que não atender a convocação para assinatura do contrato no prazo estabelecido perderá o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

 

12.3.2. A recusa injustificada do representante legal em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no item 12.1 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

12.4. Colhidas as assinaturas, a Comissão Permanente de Licitação providenciará a publicação do instrumento de contrato, de 

acordo com as determinações da lei 8.666/1993. 

 

13. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.4. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

13.5. A Comissão de Avaliação de Empreendimentos, Obras e Serviços de Engenharia, instituída através da Portaria nº. 035 de 

05 de março de 2018, ficará responsável pela gestão, andamento e fiscalização dos serviços contratados. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

14.1. O objeto da contratação da presente licitação será custeado por recursos próprios do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Guanhães/MG, a conta da dotação orçamentária 03.001.000.17.512.0449.1163 - 4.4.90.51.00 para o exercício de 2019. 

 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições 

estabelecidas, que será comprovado por meio de atestado de recebimento a ser expedido pelo SAAE de Guanhães/MG. 
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15.2. Os serviços/materiais serão medidos e pagos observando-se o efetivamente executado e o preço unitário previsto na 

proposta referente a cada item.  

 

15.3. O pagamentos será efetuado em uma única parcela, de acordo com a medição dos serviços efetivamente executados, 

condicionado ao recebimento definitivo, conferência e aceite do serviço contratado. 

 

15.4. O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado, por processo legal, em até 21 (vinte e um) dias 

corridos após o recebimento da nota fiscal/fatura e aceite do serviço contratado. 

 

15.5. Quando da efetivação do pagamento, será consultado os documentos comprobatórios de situação regular em relação à 

Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho, apresentados em atendimento às 

exigências de habilitação. 

15.5.1 Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do 

pagamento pelo fornecimento já executado, para, num prazo exequível fixado pela CONTRATANTE, regularizar tal situação 

ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação. 

15.5.2 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado a 

critério da CONTRATANTE. 

 

15.6. A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao SAAE de Guanhães/MG o pagamento de encargos, 

calculados com base na variação do INPC, pro rata die, entre a data do efetivo pagamento e a data em que era devido, sobre o 

valor do débito. 

 

15.7. O SAAE de Guanhães/MG efetuará o pagamento por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 

CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.  

 

15.8. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

16.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados, nos termos da legislação vigente. 

 

16.2. Responsabilizar-se pela efetiva prestação dos serviços, devendo executá-los de acordo com as especificações constantes 

do edital e seus anexos e do contrato. 

 

16.3. Cumprir todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos e do contrato. 

 

16.4. Custear as despesas com salários, encargos, seguros, transporte/alimentação/hospedagem do pessoal técnico e quaisquer 

outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei, durante a execução dos serviços. 

 

16.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

16.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas. 

 

16.7. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

16.8. Comunicar por escrito qualquer anormalidade que eventualmente ocorra na execução dos serviços ou que possa 

comprometer a sua qualidade. 
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16.9. Fornecimento de todos os EPI´s e EPC´s necessários à realização dos serviços, tais como: placas de sinalização, cones, 

fitas zebradas, capacetes, botas de segurança, óculos de segurança, uniforme, protetor solar, luva de segurança, protetor 

auricular, entre outros. 

 

16.10. Arcar com todas as despesas com mobilização e desmobilização, materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra 

especializada, encargos trabalhistas e sociais, hospedagem, alimentação, transporte, combustível, frete, descarregamento, seguro, 

embalagem, taxas e demais insumos e encargos incidentes que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto proposto. 

 

16.11. Comunicar previamente qualquer alteração/substituição dos responsáveis técnicos que realizarão os serviços. 

 

16.12. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao SAAE de Guanhães ou à terceiros em razão de ação 

ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, funcionários/subordinados, independentemente de outras 

cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita. 

 

16.13. Responsabilizar-se por possíveis indenizações relacionadas ao objeto da execução contratual ou por atos de prepostos 

ou funcionários/subordinados seus, desde que relacionados ao contrato. 

 

16.14. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pelos engenheiros/técnicos do SAAE de Guanhães/MG. 

 

16.15. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa 

técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

 

16.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre 

 

16.17. Demais obrigações estipuladas no Projeto Básico/Termo de Referência e no contrato. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO SAAE DE GUANHÃES/CONTRATANTE 

 

17.1. Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos do contrato. 

 

17.2. Designar servidores/comissão responsáveis para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando oficialmente às autoridades 

competentes da Administração sobre as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas à 

Contratada. 

 

17.3. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações 

do contrato, do edital, e especialmente do Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

17.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 

termos de sua proposta. 

 

17.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas. 

 

17.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela 

Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

17.7. Não permitir que os empregados da Contratada executem tarefas em desacordo com as preestabelecidas no contrato. 

 

17.8. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais.  
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18. DA VIGÊNCIA 

 

18.1. A vigência do contrato será de 07 (sete) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 

conforme dispõe o inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante celebração de termo aditivo. 

 

19. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. O representante legal que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

impedirá a empresa de licitar e contratar com o Município de Guanhães e será descredenciada no sistema de cadastramento de 

prestadores de serviços, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no Termo de Referência 

e no contrato, além das demais cominações legais. 

 

20.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita pelo SAAE de 

Guanhães, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, além das penalidades já definidas no item 20.1, 

nas seguintes sanções: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sob o valor do contrato quando houver recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho 

dentro do prazo estabelecido ou der causa ao seu cancelamento. 

b) A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Guanhães, pelo 

prazo de até dois anos. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Guanhães enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.  

d) Advertência escrita.  

 

20.3. O atraso injustificado na prestação dos serviços contratados após o prazo estabelecido no contrato, sujeitará a Contratada à 

multa, na forma a seguir exposta: 

a) 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, calculado sobre o valor do contrato.  

b) 4% (quatro por cento) por dia de atraso, do 11º (décimo primeiro) ao 20º (vigésimo) dia, calculado sobre o valor do 

contrato.  

c) 8% (oito por cento) por dia de atraso, do 21º (vigésimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor do 

contrato. 

 

20.4. O atraso injustificado na execução dos serviços após o 30º (trigésimo) dia estipulado na alínea “c” do item 20.3 

caracterizará na inexecução total do contrato, o que poderá resultar em rescisão contratual por ato unilateral do SAAE de 

Guanhães. 

 

20.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

 

20.6. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do SAAE de Guanhães, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 

contar da data de recebimento da notificação enviada pelo SAAE de Guanhães, sendo que poderá ser automaticamente 

descontada dos créditos que a Contratada tiver junto ao SAAE, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis da abertura da vista ao processo. 
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20.7. As sanções previstas acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo 

de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Contratada por eventuais perdas e danos 

causados ao SAAE de Guanhães.  

 

20.8. Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, com as 

alterações posteriores e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 

Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 

21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de proposta, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

21.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 

julgado da decisão a ela pertinente. 

 

21.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação aos termos do edital, quer em caráter de 

recurso em sua fase cabível, para causar o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades cabíveis na 

legislação vigente. 

 

21.5. Qualquer modificação no edital será divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

21.6. Os membros da Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, poderão efetuar diligências a fim de 

obter esclarecimentos e informações complementares para a correta e regular instrução do procedimento licitatório, vedada a 

juntada de documentação não apresentada no momento oportuno, com base no art. 43, § 3º, Lei nº 8.666/93. 

 

21.7. O SAAE de Guanhães por interesse da Administração, poderá anular ou revogar, em todo ou em parte, a qualquer tempo, a 

presente licitação, dando ciência aos participantes e publicidade. 

 

21.8. O SAAE de Guanhães não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da Contratada para terceiros. 

 

21.9. Os proponentes são responsáveis pela veracidade de toda e qualquer informação e documentação apresentadas em todas as 

fases da licitação. 

 

21.10. O SAAE de Guanhães/MG poderá acrescentar ou diminuir quantitativamente o objeto do presente certame até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento). 

 

21.11. Terminado o prazo de recebimento dos envelopes, conforme disposições neste edital, não se permitirá, em hipótese 

alguma, qualquer outro licitante interessado, ou qualquer retificação da documentação e/ou propostas. 

 

21.12. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia de vencimento, considerando-

se o expediente normal. 

 

21.13. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente edital poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitação, na Travessa dos Leões, nº. 140, 

Centro, em Guanhães/MG, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h30min, de segunda a sexta-feira, pelo e-

mail material@saaeguanhaes.com.br ou pelo telefone (33) 3421-1531. 

 

21.14. Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília. 

mailto:material@saaeguanhaes.com.br
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21.15. Integram o presente Edital: 

 

a) ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência. 

b) ANEXO II – Modelo de Credenciamento. 

c) ANEXO III – Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado.  

d) ANEXO IV – Declaração de cumprimento da norma constitucional quanto ao trabalho do menor. 

e) ANEXO V – Declaração de Fato Impeditivo. 

f) ANEXO VI – Modelo de Proposta de Preços. 

g) ANEXO VII – Minuta do Contrato. 

 

 

 

Guanhães/MG, 09 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Robson Barbosa 

Presidente CPL 

Thatiana Soares da Silva 

Membro CPL 

Graziele Chaves Pereira 

Membro CPL 

Andre Leal Rodrigues 

Membro CPL 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Definição 

Esta especificação é destinada à contratação de serviços sob regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento total de 

materiais e mão de obra, relativos à execução de muro gabião para proteção de trecho do interceptor do sistema de esgotamento 

sanitário no ribeirão Graipú, contido no Projeto de Interceptação de Esgotos do ribeirão Graipú e córrego Matadouro, localizados 

na cidade de Guanhães/MG. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Durante a execução do interceptor às margens do ribeirão Graipú de acordo com projeto elaborado, foi diagnosticada a 

necessidade da construção de muro gabião para proteção da rede em trecho da obra devido á topografia do local e ao curso do 

ribeirão. Sem essa proteção, o interceptor e Poços de Visita desse local correm grande risco de serem danificados pela 

correnteza. As obras no trecho ficarão paralisadas até que o gabião seja construído. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

A obra deverá ser feita no município de Guanhães, em Minas Gerais (Figura 1). 

 
FONTE: Wikipedia, 2006. 

Figura 1 - Localização do município de Guanhães no mapa do estado de Minas Gerais. 
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O trecho onde serão necessárias as construções dos muros gabião está localizado a 10,0 m à montante e 40,0 m à jusante da 

ponte localizada na Av. Governador Milton Campos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na altura próxima do número 1343, 

onde se encontra um depósito (Figura 2).  

 

 
Figura 2 – Destaque do local de construção do muro gabião na cidade de Guanhães. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 Estruturas de contenção em gabiões 

Estruturas de contenção são obras civis normalmente construídas com a finalidade de prover estabilidade contra maciços de terra 

ou rocha. Outra finalidade para as quais são também frequentemente empregadas são para proteção em margens de cursos 

d’água. Uma estrutura típica de contenção, é o muro gabião, objeto principal do presente termo de referência. 

O gabião é um tipo de estrutura de contenção à gravidade por utilizar seu peso próprio e muitas vezes o peso de uma parte do 

bloco de solo incorporado a ela para sua estabilidade. 

É constituído por elementos metálicos confeccionados com telas de malha hexagonal de dupla torção, preenchidos com pedras. 

Todas as unidades são firmemente unidas entre si através de costuras com arames preferencialmente iguais aos da malha, 

formando uma estrutura monolítica. 

 
Fonte: BARROS, p. 7. 

Figura 3 - Esquema simples de estrutura de contenção à gravidade em gabiões. 
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Devido aos materiais que as compõem, essas estruturas são permeáveis e dotadas de flexibilidade, permitindo sua adaptação a 

acomodações e movimentos do terreno, dentro de limites aceitáveis, sem perder sua estabilidade e eficiência. 

Para cada situação existe um tipo de gabião que se adequa melhor. Para a presente obra, dois tipos são necessários: o gabião tipo 

caixa e o gabião tipo colchão. 

 

4.2 Gabião tipo caixa 

 

O gabião tipo caixa é o mais conhecido e tradicionalmente usado, sendo uma estrutura metálica em forma de paralelepípedo, 

produzida a partir de uma única peça de malha hexagonal de dupla torção, que forma a base, tampa e paredes frontal e traseira. A 

essa peça são unidos painéis que formarão as duas paredes das extremidades e os diafragmas (Figura 4). Sua função é a 

contenção ou proteção de maciços de terra ou rochas. 

 
Fonte: BARROS, p. 16. 

Figura 4 - Elementos que constituem o gabião tipo caixa. 

 

4.3 Gabião tipo colchão 

 

O gabião tipo colchão é uma estrutura metálica em forma de paralelepípedo, de grande área e pequena espessura. É formado por 

dois elementos separados, a base e a tampa, ambos produzidos com malha hexagonal de dupla torção (Figura 5). 

 
FONTE: BARROS, p. 20. 

Figura 5 - Elementos que constituem o gabião tipo colchão. 

 

O gabião tipo colchão é adequado para a construção de obras complementares tais como plataformas de deformação para 

proteger a base dos muros de solapamento devido a cursos d’água.  
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4.4 Materiais 

Gabiões tipo caixa 8x10 

Gabiões tipo caixa, produzidos com malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514/EN 10223-3), confeccionada 

a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,40 mm, revestida com liga Zn/5%Alumínio – MM. 

Estes arames recebem ainda a proteção adicional de uma camada de polímero, respeitando às normas NBR 8964 e EN 

10223-3. Os gabiões tipo caixa são divididos em células por diafragmas inseridos a cada metro durante o processo de 

fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para operações de amarração e atirantamento, no diâmetro 2,20 

mm e quantidades aproximadas de 8% sobre o peso dos gabiões com 1,00 m de altura e, de 6% sobre os gabiões com 0,50 m 

de altura. 

Resistência à tração da malha ISO 10319/EM 10223-3 kN/m 40.0 

Quantidade de revestimento nos arames NBR 8964/EM 10223-3 g/m² > 230 

Embalagem Fardos 

 

Gabião tipo colchão 6x8 

Gabiões tipo colchão, produzidos com malha hexagonal de dupla torção, tipo 6x8 (NBR 10514/EN 10223-3), confeccionada 

a partir de arames de aço com baixo teor de carbono, no diâmetro 2,00 mm, revestidos com liga Zn/5%Alumínio – MM, 

respeitando às normas e EN 10223-3. Estes arames recebem ainda a proteção adicional de uma camada de polímero. 

Apresentam diafragma de parede dupla, moldados de metro a metro durante o processo de fabricação a partir da malha de 

base, formando um único elemento. Para montagem e instalação devem ser utilizados arames do mesmo tipo da confecção 

das malhas, no diâmetro 2,20 mm e quantidades de 5% sobre seu peso. 

Resistência à tração da malha ISO 10319/EM 10223-3 kN/m 32.0 

Quantidade de revestimento nos arames NBR 8964/EM 10223-3 g/m² > 220 

Embalagem Fardos 

 

Arame para conexão 

Dispositivos contínuo de conexão, de mesmo material dos gabiões tipo caixa e colchão, inclusive com revestimento 

polimérico, cuja composição e quantidade respeitem às normas NBR 8964 e EN 10223-3. 

Diâmetro Nominal 2,20 mm 

Tensão de ruptura média 35 a 50 kg/mm² 

Quantidade mínima de revestimento 230 g/m² 

 

Geotêxtil não tecido em poliéster 

Material 100% poliéster consolidado por agulhamento com resistência à tração faixa larga sentido longitudinal de 10 kN/m; 

alongamento faixa larga 50%-65%; alongamento transversal (faixa larga) de 60-75%; Resistência transversal a tração (faixa 

larga) 9 kN/m; resistência à tração GRAB sentido longitudinal 750 N; Resistencia ao pulsionamento CBR de 2,0 kN; 

Permissividade 2,0 s-1;  e abertura aparente entre 0,13 – 0,23 mm. 
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Diâmetro Nominal 2,20 mm 

Resistência longitudinal à tração (Faixa larga) NBR ISO 10319:2013 kN/m 10.0 

Alongamento longitudinal (Faixa larga) NBR ISO 10319:2013 50-65% 

Resistência ao puncionamento CBR NBR ISO 12236:2006 2,0 kN 

Permeabilidade normal NBR ISO 11058 0,20 cm/s  

Embalagem Bobinas 

Dimensões 2,30 x 100,00 m / 4,60 x 100,00 m 

 

Pedra rachão/pedra de mão 

Pedra rachão ou pedra de mão para enchimento das caixas, com menor dimensão maior que a abertura da malha. Pode ser 

usado também qualquer material pétreo, sempre que seu peso, e suas características satisfaçam as exigências técnicas, 

funcionais e de durabilidade exigidas para a obra. Deve sempre ser preferido material de maior peso específico, 

especialmente Porque o comportamento da estrutura a gravidade depende diretamente do seu peso próprio. Devem também 

ser descartadas pedras solúveis, friáveis e de pouca dureza. 

Outros materiais necessários para a montagem do gabião, como tábuas para gabarito, ferramentas e equipamentos, deverão ser 

fornecidos pelo empreendedor. 

 

4.5 Instalação do gabião caixa 

Operações Preliminares 

Antes de tudo, deverá ser realizada uma visita de um profissional habilitado para levantamento topográfico e sondagens do solo. 

O lugar onde serão montados os gabiões deverá ser plano, duro e de dimensões mínimas de aproximadamente 16 m² com 

inclinação máxima de 5%. 

Montagem 

A montagem consiste em retirar cada peça do fardo e transportá-la, ainda dobrada, ao lugar preparado para montagem onde 

então será desdobrada sobre uma superfície rígida e plana, e, com os pés, serão tiradas todas as irregularidades dos painéis (6a). 

A seguir, a face frontal e a tampa são dobradas e levantadas até a posição vertical, assim como a face posterior. Obtém-se assim 

o formato de um paralelepípedo aberto (uma caixa). Uma vez formada esta caixa, unem-se fios de borda que se sobressaem nos 

cantos dos panos de tela torcendo-os entre si (Figura 6b). 

a)          b) 

 
FONTE: BARROS, p. 185. 

Figura 6 - a) Preparação para montagem de um gabião; b) Posicionamento dos painéis laterais e diafragmas. 

 

Usando o arame enviado junto com os gabiões amarram-se* as arestas verticais que estão em contato. Da mesma forma é(são) 

amarrado(s) o(s) diafragma(s) separador(es). Desta forma, o gabião ficará separado em células iguais (Figura 7a). 

Para cada aresta de 1 metro de comprimento, são necessários aproximadamente 1,4m de arame. A tampa, nesta etapa, deve ser 

deixada dobrada sem ser amarrada. 
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Colocação 

O elemento, já montado, é transportado (de forma individual ou em grupos) até o lugar definido e posicionado apropriadamente. 

Os elementos, então, são amarrados, ainda vazios, uns aos outros ao longo de todas as arestas de contato (menos as das tampas), 

formando a primeira camada da estrutura (Figura 7b).  

 

As tampas devem ser dobradas em direção à face externa e dispostas de tal maneira que o enchimento seja facilitado. 

a)                                  b) 

 
FONTE: BARROS, p. 186. 

Figura 7 - a) Costura das arestas com o arame de amarração; b) posicionamento dos gabiões antes do enchimento. 

 

O plano de apoio deve ser previamente preparado e nivelado. Deve ser assegurado que as características de resistência do terreno 

sejam aquelas consideradas adequadas. Caso contrário, a camada superior do terreno deve ser substituída por material granular 

de boas características (uma resistência menor que a prevista pode colocar em risco a estabilidade da obra).  

 

Enchimento 

As pedras devem ser colocadas (acomodadas) apropriadamente para reduzir ao máximo o índice de vazios, entre 30% e 40%, até 

alcançar aproximadamente 0,30 m de altura, no caso de gabiões com 1,0 metro de altura. Devem, então, ser colocados dois 

tirantes (tensores) horizontalmente a cada metro cúbico (em cada célula). Tais tirantes devem ser amarrados a duas torções 

(mínimo quatro arames distintos) da face frontal (aproveitando o espaço existente entre as tábuas do gabarito) e a duas da face 

posterior de cada célula. 

Após esta etapa inicial do enchimento, para gabiões com 1,0 metro de altura, deve ser preenchido outro terço da célula e repetida 

a operação anteriormente mencionada para os tirantes (Figura 8a). Deve ser tomado o cuidado para que a diferença entre o nível 

das pedras de duas celas vizinhas não ultrapasse 0,30 m (Figura 8b), para evitar a deformação do diafragma ou das faces laterais 

e, consequentemente, facilitar o preenchimento e posterior fechamento da tampa. 

Por fim, completa-se o preenchimento de cada cela até exceder sua altura em aproximadamente três a cinco centímetros. Superar 

este limite pode gerar dificuldades na hora do fechamento dos gabiões. 

a)        b) 

 
FONTE: BARROS, p. 188. 

Figura 8 - a) Enchimento de um gabião com 1,0 m de altura; b) Detalhe da colocação dos tirantes. 
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O enchimento dos gabiões tipo caixa pode ser realizado manualmente ou com o auxílio de equipamentos mecânicos. A pedra 

deve ser de consistência conforme descrito no item dos materiais. 

 

Fechamento 

Uma vez completado o preenchimento das células, a tampa, que havia ficado dobrada, é então desdobrada e posicionada sobre a 

caixa com a finalidade de fechar superiormente o gabião, sendo amarrada ao longo de seu perímetro livre a todas as bordas 

superiores dos painéis verticais. A amarração deve, sempre que possível, unir também a borda em contato com o gabião vizinho. 

 

4.6 Instalação dos gabiões tipo colchão 

Operações preliminares 

Idem ao do gabião tipo caixa. 

Montagem 

A base de cada peça do fardo deverá ser desdobrada sobre a superfície rígida e plana do local preparado para montagem, sendo 

retirada com os pés todas as irregularidades dos seus painéis até obter-se o comprimento nominal da peça (Figura 9). 

 
FONTE: BARROS, p. 188. 

Figura 9 - Abertura do pano base do colchão. 

 

Dando sequência à montagem, se juntam, com os pés, as paredes dos diafragmas que ficarem abertas (Figura 10a), e levantam-se 

as paredes laterais e os diafragmas na posição vertical utilizando os cortes como guias para a definição da altura do elemento 

(Figura 10b). Aconselha-se a utilização de um sarrafo de madeira para o perfeito alinhamento da dobra. 

a)          b) 

 
FONTE: BARROS, p. 195. 

Figura 10 - a) Correção dos diafragmas; b) Detalhe da conformação do colchão. 
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Uma vez posicionadas as paredes longitudinais, na vertical, formam-se abas a partir das paredes transversais, que devem ser 

dobradas e amarradas às paredes longitudinais usando os arames de maior diâmetro que sobressaem das mesmas. As partes 

dobradas das paredes longitudinais devem ser amarradas aos diafragmas, usando o arame enviado junto com os colchões, de tal 

maneira que estas dobras coincidam e se fixem aos diafragmas. Desta forma, o colchão ficará separado por células a cada metro. 

Ao final destas operações obtém-se um elemento em forma de um prisma retangular aberto na parte superior caracterizado por 

sua grande área superficial e por sua pequena espessura. 

 

Colocação 

Enquanto ainda estão vazios, os colchões montados são posicionados apropriadamente e costurados entre si em todas as arestas 

(Figura 11a). 

O talude deve ser geotecnicamente estável, sendo previamente preparado e nivelado. Por isso, devem ser extraídas as raízes, 

pedras e qualquer material que se sobressaiam, e preenchidas eventuais depressões, até alcançar uma superfície regular. 

Durante a montagem dos colchões, devem ser colocados tirantes verticais que unirão a tampa à base dos mesmos, auxiliando no 

confinamento do material de enchimento e minimizando a possibilidade de deformações durante a vida de serviço do 

revestimento. Tais tirantes são obtidos passando-se a parte central de um pedaço de arame de amarração (cujo comprimento seja 

de aproximadamente quatro vezes a espessura do colchão) por duas torções (quatro arames) da base e deixando as extremidades 

na posição vertical (Figura 11b). 

a)             b) 

 
FONTE: BARROS, p. 196. 

Figura 11 - a) Amarração da parede longitudinal ao diafragma; b) Detalhe do tirante vertical e utilização de estacas. 

 

Enchimento 

Quando instalados em terrenos inclinados, inicia-se o enchimento dos colchões, a partir da parte inferior do talude; as pedras 

devem ser colocadas apropriadamente para reduzir ao máximo o índice de vazios, entre 25% e 35%. O tamanho das pedras deve 

ser mais homogêneo e levemente superior às aberturas das malhas do colchão, a fim de garantir, no mínimo, duas camadas de 

pedras, melhor acabamento e facilitar o enchimento. 

Durante o preenchimento, deve-se tomar cuidado para que os tirantes verticais se sobressaiam das pedras, para que possam ser, 

posteriormente, amarrados às tampas. Pelo mesmo motivo, deve-se também ter cuidado para que os diafragmas fiquem na 

vertical. 

Completa-se o preenchimento de cada célula até exceder sua altura em aproximadamente três centímetros. Superar este limite 

pode gerar dificuldades na hora do fechamento dos colchões. 

Fechamento 

Completado o enchimento dos colchões, as tampas devem ser desdobradas e estendidas sobre eles. Depois de amarrada em uma 

das bordas do colchão, a tampa deve ser puxada e amarrada ao longo das outras bordas. A amarração deve, sempre que possível, 

unir também a borda do colchão vizinho. Finalizando, a tampa deve também ser amarrada aos diafragmas e aos tirantes verticais. 
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4.7 Aterro 

Fator de grande importância no comportamento da estrutura de contenção é o aterro aplicado ao tardoz da mesma. Tal aterro 

deve receber, dos projetistas e construtores, a mesma atenção dispensada à própria estrutura. 

O objetivo é aquele de conferir ao aterro características estruturais e, por sua vez, impedir a ocorrência de problemas tais como 

erosões, escorregamentos e recalques. 

Os problemas anteriormente mencionados podem ser evitados simplesmente com a adoção de práticas adequadas na execução 

dos aterros que, de forma geral, devem contemplar as seguintes etapas: 

 Correta escolha da jazida, que deve ser função do tipo de solo, volume a ser extraído e localização; 

 Tratamento prévio dos solos na jazida, ou seja, os solos devem apresentar umidades próximas à faixa especificada, 

destorroados e homogeneizados; 

 Limpeza do terreno no preparo da fundação, com remoção da vegetação e suas raízes, eventuais entulhos ou “bota-

foras” e retiradas de solos com matéria orgânica, turfosos e solos muito micáceos; 

 Estocagem do solo superficial e do solo com matéria orgânica para posterior utilização na fase final da execução do 

aterro, de forma a tornar o aterro mais fértil e menos susceptível às erosões superficiais;  

 Preparação da superfície de contato entre o terreno natural e o aterro, quando inclinado (inclinação superior a 1:3 

vert/hor) em forma de degraus, de modo a garantir perfeita aderência, impedindo a formação de superfícies 

preferenciais de deslizamento; 

 Implantação de um sistema de drenagem (sub-superficial e profundo quando necessário) evitando que surgências 

d'água, superfície freática elevada ou a possibilidade de infiltrações significativas venham a produzir a saturação do 

maciço contido; 

 Execução do aterro, compactando-se o solo em camadas de espessuras compatíveis com o equipamento utilizado 

(sapos, placas, rolos compactadores, etc.), geralmente não superiores a 25 cm e espalhadas ao longo de toda a 

superfície. 

A compactação da faixa de solo em contato com a estrutura de gabiões (faixa de 1,0 m medida a partir da face posterior da 

estrutura) deve ser realizada usando-se compactadores manuais (tipo sapo, placas, etc.). Para a compactação da parte 

restante, devem ser usados compactadores maiores e processos convencionais. 

 Controlar a qualidade das camadas compactadas, considerando basicamente três itens que são: controle visual, controle 

geométrico de acabamento e um controle que permita medir desvio de umidade e o grau de compactação; 

 Implantar o sistema de drenagem e proteção superficial. 

O aterro deve ser realizado à medida em que a estrutura de contenção é construída, ou seja, à medida em que a estrutura sobe 

(camada sobre camada de gabiões) o aterro deve ser lançado e compactado ao seu tardoz. 

O aterro, como já mencionado, é lançado em camadas até atingir a altura dos gabiões já instalados e preenchidos, isto feito é 

retomada a montagem e instalação dos gabiões segundo os critérios descritos no item 1.2.5 “Colocação dos Gabiões Caixa”. Tal 

seqüência é repetida até completar a altura total da estrutura prevista. 

 

4.8 Drenagem 

Via de regra, por sua alta permeabilidade, as estruturas em gabiões não necessitam de sistemas específicos de drenagem, porém 

deve-se considerar que o aterro compactado ao tardoz delas é um outro elemento estrutural que merece todos os cuidados e 

dispositivos necessários para sua estabilização e manutenção ou melhora dos sistemas de captação e condução das águas 

superficiais e/ou de percolação. 

As obras de drenagem têm por finalidade a captação e o direcionamento das águas do escoamento superficial, assim como a 

retirada de parte da água de percolação interna do maciço de solo arrimado. 

Uma drenagem só poderá ser um processo eficiente de estabilização quando aplicada a taludes nos quais o regime de percolação 

é a causa principal, ou pelo menos uma causa importante, da sua instabilidade. Esta premissa é lembrada, visando a reforçar o 

conceito da necessidade do bom entendimento dos mecanismos que causam a instabilidade de taludes, para que se possam 

utilizar os processos corretivos mais adequados, uma vez que mesmo obras de drenagem profunda são, às vezes, utilizadas de 

maneira inconveniente, resultando em gastos desnecessários e nenhum benefício. 

Subdividimos as obras de drenagem em dois tipos principais, a saber, drenagem superficial e drenagem profunda. 

Com a drenagem superficial pretende-se, basicamente, realizar a captação do escoamento das águas superficiais através de 

canaletas, valetas, sarjetas ou caixas de captação e, em seguida, conduzir estas águas para local conveniente. Através da 
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drenagem superficial evitam-se os fenômenos de erosão na superfície dos taludes e reduz-se a infiltração da água nos maciços, 

resultando em uma diminuição dos efeitos danosos provocados por esta na resistência do terreno. 

Já a drenagem profunda objetiva, essencialmente, promover processos que permitam a retirada de água de percolação do maciço 

(do fluxo através dos poros de um maciço terroso ou através de fendas e fissuras de um maciço rochoso ou saprolítico), 

reduzindo a vazão de percolação e as pressões neutras intersticiais. 

Para as estruturas em gabiões pode-se melhorar a drenagem do maciço a conter com a inserção de contrafortes ao tardoz da 

mesma. 

A função dos contrafortes é predominantemente drenante, mas também desempenham um papel estático, contribuindo para o 

robustecimento e estabilidade da estrutura, reduzindo os eventuais deslocamentos de topo. 

Outro sistema de drenagem, é a filtração. A filtração é a capacidade que um material poroso tem de drenar um solo permitindo o 

livre movimento de um fluido através de si sem permitir a passagem, entre seus vazios, das partículas do solo que está sendo 

drenado. 

O material filtrante, além da função de filtração, também preserva as características estruturais do solo/material drenado, 

evitando a erosão regressiva (piping) no referido material e prevenindo a colmatação do meio drenante. Tal material deve 

obedecer, sempre e concomitantemente, aos seguintes requisitos: 

• deve ser suficientemente fino para evitar a passagem, através de seus vazios, das partículas do solo que está sendo drenado e 

protegido e, ao mesmo tempo; 

• deve ser suficientemente grosso para que as cargas nele (filtro) dissipadas, durante o fluxo, sejam pequenas. 

 

Tais condições serão obedecidas quando as seguintes três desigualdades forem respeitadas: 

 
O projeto de obras de filtração com a utilização dos geotêxteis requer o conhecimento de algumas das propriedades destes 

materiais. Além das propriedades hidráulicas necessárias para a função de filtração, devem ser conhecidas as propriedades 

mecânicas destes produtos para verificar se suportam as solicitações mecânicas durante sua instalação e durante sua vida de 

trabalho. É também necessário que os geotêxteis garantam a continuidade de suas funções ao longo da vida da estrutura, fato que 

impõe uma importante análise da durabilidade destes materiais. 

Como comentado, os filtros devem ser projetados para permitir a retenção das  partículas finas do solo e, ao mesmo tempo o 

livre fluxo do fluido a ser drenado.  

Para uma correta definição do geotêxtil a ser usado como filtro, deve se ter em conta dois aspectos distintos: a permeabilidade e 

a retenção. 

Com relação à sua colocação, o geotêxtil é geralmente empregado ao tardoz das estruturas na interface entre os gabiões e o 

material de aterro, especialmente quando estas estruturas também têm a função de defesa hidráulica (fluvial, lacustre ou 

marítima) e nos casos em que o material de aterro necessite de tal proteção. 

Quando o solo de fundação apresentar baixa capacidade de suporte ou estiver sujeito à saturação, pode-se recomendar a adoção 

de um geotêxtil na interface fundação-estrutura. Neste caso o geotêxtil desempenhará as funções de separação e reforço e deverá 

ser corretamente dimensionado para suportar tais esforços. 

Deve-se ter cuidado com o geotêxtil, durante o manuseio, para que o mesmo não seja sujo por barro, graxa, etc., fato que poderia 

comprometer sua permeabilidade (colmatação). 

Aproveitando as sobras do arame de amarração, o geotêxtil pode ser fixado, com dois pontos a cada metro, na aresta superior ou 

posterior do gabião, ajustando-o ao paramento interno. 
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Para manter a continuidade do filtro, deve-se prever uma sobreposição mínima de 30 cm, ao final de cada pano ou, com 

equipamento adequado, proceder a costura entre os painéis de geotêxtil. 

 

Informações práticas complementares 

 É aconselhável engastar a estrutura de, no mínimo, 0,30 m com a finalidade de aumentar a sua resistência ao 

deslizamento e para promover a retirada da camada superficial de solo orgânico, não recomendada para fundação; 

 Normalmente, a preparação da fundação resume-se ao nivelamento do terreno na cota de apoio da estrutura. Quando se 

deseja melhorar a capacidade de suporte do solo de fundação, pode-se prever um lastro de pedras ou de concreto magro 

sobre esse solo; 

 Recomenda-se que o acréscimo ou decréscimo do comprimento transversal entre as camadas da estrutura não exceda a 

0,5 m para estruturas com degraus internos ou externos, podendo chegar a 1,0 m nas estruturas com degraus 

centralizados. Para a camada de base podem ser aceitos acréscimos de até duas vezes aqueles indicados anteriormente; 

 Sempre que a estrutura de contenção também funcionar como defesa fluvial, é necessário prever, à frente desta, uma 

plataforma de deformação em colchões, para evitar erosão no solo de apoio e consequente solapamento da estrutura. 

 

5. PROJETO SIMPLIFICADO 

Os muros gabião que deverão ser construídos, serão compostos de dois trechos denominados Muro 1 e Muro 2. Cada um deles 

possui duas estruturas: o gabião tipo caixa e tipo colchão. O Muro 1 possui gabião tipo caixa com 40,0 m de comprimento, 2,0 

metros de altura e 2,0 metros de largura de base, terminando com 1,0 m, e degraus externos; e gabião tipo colchão de 40,0 m de 

comprimento, 0,23 m de altura e 2,0 m de largura (Figura 12). 

 

 
 

Fonte: MACCAFERRI, Proteção de Margem em Gabiões, 2018 (modificado).  

Figura 12 - Corte Muro 1 (Escala: 1:100). 

 

Já o Muro 2 possui gabião tipo caixa com 10,0 m de comprimento, 1,0 m de altura e 1,0 m de base, e gabião tipo colchão de 10,0 

m de comprimento, 0,23 m de altura e 2,0 m de largura (Figura 13). 

 

 
 

Fonte: MACCAFERRI, Proteção de Margem em Gabiões, 2018. 

Figura 13 - Corte Muro 2 (Escala: 1:100). 

Geotêxtil 

Geotêxtil  
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Do ponto de vista estático, as estruturas com degraus externos resultam mais estáveis que as com degraus internos.  

Uma questão que deverá ser analisada são os contrafortes. Essas estruturas ajudam na estabilidade, mas a presença de tubulações 

ao tardoz da estrutura, impede sua concepção. 

 

6. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Locação da obra: Os serviços relativos à topografia referentes à locação da obra correrão por conta e serão de inteira 

responsabilidade da empresa contratada. 

A ocorrência de qualquer erro na locação implicará na obrigação da contratada proceder por sua conta e nos prazos estipulados, 

as modificações, demolições e reposições que se façam necessárias para a melhor adequação da obra, sem quaisquer prejuízos de 

sanções contratuais, multas e penalidades a que estiver sujeita. 

 

Lastro/fundação em rachão mecanizado: Engloba o transporte interno à obra, o lançamento e espalhamento do rachão, a 

homogeneização, a compactação, em camadas, conforme exigências, nivelamento, acertos e acabamentos manuais. 

 

Instalação do gabião tipo caixa e colchão:  

Engloba os seguintes serviços:  

 Escavação e carga mecanizada; transporte interno a obra; descarregamento; locação dos platôs e taludes; nivelamento, 

acertos e acabamentos manuais.  

 Fornecimento e instalação dos gabiões especificados nesse termo, pedra para enrocamento, a mão-de-obra e 

equipamentos necessários para a execução completa do gabião; 

 Fornecimento e instalação da manta geotêxtil especificada nesse termo, acessórios e a mão-de-obra necessária para 

instalação da manta; 

 Fornecimento e instalação de arame para conexão, especificado nesse termo; 

 Fornecimento e operação de escavadeira hidráulica sobre esteiras com potência bruta de 111 HP e caçamba com 

capacidade de 0,8m³ (incluso operador); 

 Fornecimento de peça de madeira de lei *2,5 x 10* cm (1" x 4") não aparelhada, (sarrafo-p/telhado); 

 Fornecimento de pedra de mão ou rachão para caixa dos gabiões, com as características especificadas nesse termo, 

incluído 15% de perda; 

 Fornecimento de prego de aço polido com cabeça 14 x 18; 

 Transporte de solo, se necessário, e fornecimento do mesmo. 

 

7. SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO DA OBRA E SEGURANÇA 

 A Contratada tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer, por falta ou 

deficiência de sinalização, e/ou proteção dos serviços. Quando necessário, será de responsabilidade da contratada o 

encaminhamento de questões e/ou interferências relativas a concessionárias de serviços públicos. Com relação à sinalização da 

obra e uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC´s), a empresa contratada 

deverá obedecer às orientações constantes na NR 6 – Equipamento de proteção individual -, NR 18 – Condições e meio ambiente 

de trabalho na indústria da construção - e NR 26 – Sinalização de segurança. 

 

8. MÃO DE OBRA E MATERIAIS 

Todos os materiais e mão de obra necessários para a execução total dos serviços devem ser fornecidos pela contratada. 

Os materiais devem ter as características descritas no Subitem 4.4 e serem de acordo com as normas ABNT, sujeitos à 

fiscalização do SAAE Guanhães. Os materiais que não atenderem às especificações deverão ser removidos do local de serviço 

sem ônus para a autarquia. 

Com relação à tela do gabião caixa e colchão, material deverá ser fornecido com Certificado de Qualidade do produto, emitido 

pelo fabricante do material, contendo, no mínimo, a indicação do lote, data de emissão do Certificado, e o diâmetro real do fio da 

malha. 
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9. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

A contratada fornecerá todo o maquinário, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços. A fiscalização 

poderá exigir, por inadequada ou sem condição de uso, a substituição de qualquer maquinário, equipamento ou ferramenta da 

Contratada. Tais fatos não serão justificativos para eventuais atrasos nos serviços, nem exime a Contratada da responsabilidade 

sobre a qualidade dos equipamentos. 

 

10.  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A contratada deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de solicitação do 

serviço realizada pela autarquia. Decorrido o prazo acima e se os serviços não forem iniciados, a Contratada será notificada para 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da data de recebimento da notificação, para iniciá-lo. A 

contratada executará todos os serviços previstos e necessários a permitir a perfeita utilização da obra para o fim ao qual se 

destina. Não será aceita qualquer justificativa para serviços mal executados, ou alegação de inexistência de material e mão de 

obra especializada. 

A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais 

empregados. 

A Contratada dará início aos serviços de correção no prazo de 05 (cinco) dia uteis após o recebimento da comunicação a 

respeito.  

Caso a contratada não execute o citado acima, o SAAE, através do setor competente, executará o reparo e emitirá a respectiva 

cobrança, tomando-se por base o preço de custo correspondente.  

A existência da fiscalização não exime a Contratada da responsabilidade sobre a qualidade dos serviços executados e dos prazos 

dessa execução.  

A contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pelo SAAE, salvo aqueles que se caracterizem como 

necessários à segurança dos serviços. 

 

11. É FACULTADA A VISITA TÉCNICA. 

A licitante que desejar realizar a visita técnica, poderá fazê-lo até o último dia útil anterior à data de abertura da sessão, no 

período das 08h00min às 10h30min ou das 13h00min às 16h00min, nos dias úteis. Agendar a vistoria pelo e-mail e/ou telefone 

rhaissa@saaeguanhaes.com.br / (33) 3421-2477. 

A finalidade da visita é o conhecimento e obtenção de demais esclarecimentos e informações que o licitante julgar necessários 

para a futura execução do objeto e/ou elaboração da proposta. 

O licitante deverá nomear um responsável, por meio de documento, com autorização para realizar a visita. 

Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, 

ou de forma a desobrigar a sua execução. 

 

12.  GARANTIA 

A garantia dos serviços deverá obedecer ao prazo estipulado no Art. 618 do Código Civil.  

Se durante a garantia da obra houver algum problema a contratada terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para fazer o reparo, 

contado a partir da data da notificação do SAAE, o que não acarretará ônus para a autarquia.  

mailto:rhaissa@saaeguanhaes.com.br
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13. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Cumprimento integral do prazo de execução da obra estabelecido no edital dessa obra.  

Reparação de todo e qualquer dano a terceiros ou em consequência, direta ou indireta, da execução das obras, independente de 

dolo ou culpa.  

A contratada será a única responsável em relação aos danos ambientais, independentes de culpa, causados no momento da 

execução das obras, mesmo que estes sejam constatados após a sua conclusão, bem como eventual pagamento de todas e 

quaisquer despesas, incluindo multas decorrentes da inobservância da legislação ambiental, em especial a Lei nº 9605/1998.  

A contratada deverá manter em canteiro o Diário de Obras, a ser preenchido pelo responsável pela execução e deverá ter 

assinatura da Fiscalização. 

 

14.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, 

que será comprovado por meio de atestado de recebimento a ser expedido pelo SAAE de Guanhães/MG. 

Os serviços/materiais serão medidos e pagos observando-se o efetivamente executado e o preço unitário previsto na proposta 

referente a cada item. 

O pagamentos será efetuado em uma única parcela, de acordo com a medição dos serviços efetivamente executados, 

condicionado ao recebimento definitivo, conferência e aceite do serviço contratado. 

O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado, por processo legal, em até 21 (vinte e um) dias 

corridos após o recebimento da nota fiscal/fatura e aceite do serviço contratado. 

Quando da efetivação do pagamento, será consultado os documentos comprobatórios de situação regular em relação à 

Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho, apresentados em atendimento às 

exigências de habilitação. 

Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento 

pelo fornecimento já executado, para, num prazo exequível fixado pela CONTRATANTE, regularizar tal situação ou, no 

mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação. 

O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado a critério da 

CONTRATANTE. 

A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao SAAE de Guanhães/MG o pagamento de encargos, 

calculados com base na variação do INPC, pro rata die, entre a data do efetivo pagamento e a data em que era devido, sobre o 

valor do débito. 

O SAAE de Guanhães/MG efetuará o pagamento por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela 

CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes. 

Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

15. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O serviço objeto desta contratação será executado pela CONTRATADA, mediante solicitação formal do SAAE, no prazo 

máximo de 25 (vinte e cinco) dias úteis. 

 

16. ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos pela CONTRATANTE, através da Comissão de Avaliação de 

Empreendimentos, Obras e Serviços de Engenharia, instituída através da Portaria nº. 035 de 05 de março de 2018, a qual se 

incumbirá de receber e atestar a nota fiscal/fatura referente ao objeto deste termo de referência, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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17. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA - PREÇOS 

UNITÁRIOS E GLOBAL MAXIMUS ADMITIDOS.  

 

 

Obra: 
Implantação de muro gabião para proteção de trecho do interceptor do sistema de esgotamento sanitário no 

ribeirão Graipú. 

local: Próximo à ponte da Av. Gov. Milton Campos, na altura do nº 1343 – Guanhães/MG 

data: 24/01/2019 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 
CÓDIGO 

SINAPI 
QTDADE 

PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

UNIT. 

COM 

BDI 

TOTAL 

COM BDI 

1 Mobilização e Desmobilização         28,90% 15604,38 

1,1 

Execução de sanitário e vestiário 

em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso 

mobiliário. 

M2 93212 20 605,29 780,22 15604,38 

2 Locação da obra           4457,36 

2,1 
Locação da obra com uso de 

equipamentos topográficos 
M2 73686 190 18,20 23,46 4457,36 

3 Sinalização           4551,20 

3,1 

Isolamento de obra com tela 

plástica e estrutura de madeira 

pontaleteada 

M2 85424 194 18,20 23,46 4551,20 

4 
Movimentação de terra e pedra 

rachão para lastro 
          1580,60 

4,1 Carga e descarga mecânica do solo M3 74010/001 382 1,65 2,13 812,46 

4,2 

Transporte com caminhão 

basculante de 6m³, em via urbana 

pavimentada, até 30Km 

M3/KM 97914 382 1,56 2,01 768,14 

5 

Muro de gabião, enchimento 

com pedra de mão tipo rachão, 

de gravidade, com gaiolas de 

comprimento igual a 2 metros, 

altura do muro de até 4 metros - 

fornecimento e execução. 

M3 92743 120 367,18 473,30 56795,40 

6 

Proteção superficial de canal em 

gabião tipo colchão, altura de 23 

centímetros, enchimento com 

pedra de mão tipo rachão - 

fornecimento e execução. 

Af_12/2015 

M2 92756 100 145,04 186,96 18695,66 

7 

Fornecimento de material: 

Execução e compactação de base 

com pedra rachão 

M3 96399 38 91,49 117,93 4481,36 

          TOTAL   106165,96 

 

REFERÊNCIAS:  

Tabela SINAPI desonerada data base dez/2018. 
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18. CÁLCULO DO BDI 

De acordo com a fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário, a equação que melhor traduz a 

incidência das rubricas do BDI no processo de formações do preço de venda da obra, é a seguinte: 

 

 
Em que: 

AC = Taxa de rateio da administração central; 

S= taxa representativa de seguros; 

R = Corresponde aos riscos e imprevistos; 

G = taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; 

DF = é a taxa representativa das despesas financeiras; 

L = corresponde à remuneração bruta do construtor; 

I = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS). 

Para o cálculo do BDI da obra de engenharia deste Termo de Referência, foram utilizados os seguintes valores de parâmetros. 

Tabela 01 – Valores dos parâmetros utilizados na equação para cálculo de BDI. 

 
Tabela 02 – Valores utilizados para cálculo da taxa de atributos incidentes sobre o preço do venda (I). 

 
A porcentagem de BDI calculada foi de 28,90% sobre o valor total dos custos diretos da obra, resultando o total da obra em R$ 

106.165,96. 

O valor do BDI foi rateado proporcionalmente entre os itens da Planilha Orçamentária de Quantidades e Valores, resultando a 

soma de todos os itens no valor de R$ 106.165,96. 

 

19. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

R$ 106.165,96 (cento e seis reais, cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 

 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O Contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, até 31/12/2019, com eficácia legal a partir da publicação do seu 

extrato, podendo ser alterado ou prorrogado mediante termo aditivo, nos termos da Lei 8.666/93. 

 

21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O objeto da contratação da presente licitação será custeado por recursos próprios do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Guanhães/MG, a conta da dotação orçamentária 03.001.000.17.512.0449.1163 - 4.4.90.51.00 para o exercício de 2019. 

 

22. OBSERVAÇÕES - Todas as observações abaixo especificam trabalhos que deverão ser realizados pela 

contratada. 

1. A proposta deverá incluir além dos valores e quantidades dos materiais e mão-de-obra necessária para execução, valores 

e quantidades de locação de equipamentos para suporte mecânico e serviços de terraplanagem (corte e aterro) e serviços 

complementares como de topografia; 

2. Todo e qualquer material utilizado na obra será fornecido e faturado diretamente pela contratada; 

3. Incluir impostos e frete na proposta; 

4. Todos os equipamentos mecânicos devem ser fornecidos pela contratada; 
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5. A montagem e instalação de canteiro de obras é por conta da contratada; 

6. Serviços de topografia e sondagens devem ser feitas pela contratada e seus resultados fornecidos ao SAAE Guanhães; 

7. A contratada deverá realizar prévio estudo de concepção, tendo como objetivos: identificação e qualificação de todos os 

fatores intervenientes; estabelecimento de todos os parâmetros básicos; escolha da alternativa mais adequada mediante 

a comparação técnica, econômica e ambiental, entre as alternativas, levantando os impactos negativos e positivos; 

8. Incluso o fornecimento da as built completo dos muros gabião (cortes, cotas, e outros dados relevantes) pela contratada 

em formatos digital (CD editável) e físico, sendo fornecido antes do início da obra o cronograma de atividades para 

acompanhamento; 

9. Memorial descritivo da obra com descrição dos materiais utilizados e procedimentos necessários à execução do muro de 

arrimo; 

10. Providenciar as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato. 

11. Registrar a obra no CREA-MG; 

12. Arcar com todos os encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária que incidam sobre a mão-de-obra sob sua 

responsabilidade; 

13. Fornecimento de EPI’s e EPC´s prescritos em norma para seus colaboradores, todos os documentos necessários para 

comprovação de regularidade de todos os colaboradores; 

14. Fornecimento de alimentação integral durante todo o período dos serviços, alojamento, transporte de ida e volta da obra 

de todos os colaboradores; 

15. É de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida, 

para a execução dos serviços, em seu nome, observando rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis 

trabalhistas, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora; 

16. A contratada deverá observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

17. A contratada é responsável, perante o SAAE, por todos os atos de seus subordinados durante a execução da obra. 

Devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas (da comunicação escrita do SAAE), qualquer de seus empregados 

cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela autarquia, correndo por conta única e exclusiva da 

contratada quaisquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que tal fato possa 

decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional 

idêntica; 

18. A contratada deverá adotar medidas, precauções e cuidados especiais a fim de evitar danos materiais e pessoais a 

terceiros, pelos quais serão inteiros responsáveis. 

19.  Todas as áreas afetadas pelos serviços deverão ser limpas, removendo-se todos os detritos originados pelos serviços, 

que deverão ser levados a local apropriado; 

20. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

21. Todos os casos atípicos não mencionados nesse Termo de Referência deverão ser apresentados à fiscalização para sua 

definição e determinação;  
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______________________________ 

Rhaissa Soares Silva Figueiredo 

Engenheira 
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A empresa _____________________ (razão social da pessoa jurídica), sediada no endereço 

________________________________, cidade __________, no estado _____, inscrita no CNPJ sob o nº ___________, por seu 

diretor, sócio gerente ou proprietário __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

__________________, inscrito(a) no CPF nº ____________________, através da presente credencial, constitui, para os fins de 

representação perante aos procedimentos da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019, realizada pelo SAAE de Guanhães, o(a) 

Sr.(ª) _______________________________, portador(a)  da Carteira de Identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF nº 

_________________, com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a recursos, prestar 

esclarecimentos, receber notificações e intimações, em nome desta empresa defender seus direitos. 

 

 

 

______________, _____de ____________de 2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

______________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica 

CNPJ: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

a) Este documento deverá ter firma reconhecida.  

b) Este documento deverá ser entregue fora dos Envelopes 01 e 02. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADO 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, com sede no endereço 

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

portador(a)  da Carteira de Identidade nº _________________________, inscrito(a) no CPF nº ________________________ 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE 

PREÇOS N° 001/2019, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________ (descrever o 

enquadramento Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou qualificação equiparada), de acordo com o 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada Lei. 

 

 

 

 

______________, _____de ____________de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

______________________________________________ 

Nome completo do representante legal da pessoa jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

a) Este documento deverá ser entregue fora dos Envelopes 01 e 02. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL QUANTO AO TRABALHO 

DO MENOR 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, através do seu 

representante legal o(a) Sr(ª) __________________________, DECLARA para os fins de direito, em atendimento à exigência 

legal tratada no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666 de 1993, como requisito para a Habilitação na TOMADA DE PREÇOS 

001/2019, que cumpre integralmente os ditames da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 7º, 

inciso XXXIII:  

 

“[...] proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.”  

 

 

(   ) Emprega menor a partir de quatorze anos na condição de menor aprendiz. (Assinalar com “X” 

no parêntese na hipótese de empregar menor na condição de aprendiz). 

 

 

Declaro ser responsável pela presente declaração e informações nela contidas, sujeitando-me às penalidades legalmente 

cabíveis. 

 

 

 

______________, _____de ____________de 2019. 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

______________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica 

CNPJ: xxx 

 

 

Obs.: 

a) Este documento deverá ser entregue no Envelope 01 – Documentos para Habilitação. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

 

 

 

A empresa _____________________________ (razão social da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob o n.º 

_______________________ através do seu representante legal o(a) Sr(ª) __________________________ DECLARA, para fins 

de participação no procedimento licitatório sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019, estar ciente da 

obrigatoriedade de comunicar formalmente ao SAAE de Guanhães/MG qualquer ocorrência de fato impeditivo superveniente 

relativo à habilitação, sob pena de aplicação de sanções legalmente previstas. 

 

 

 

 

 

______________, _____de ____________de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

______________________________________________ 

Razão social da pessoa jurídica 

CNPJ: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: 

a) Este documento deverá ser entregue no Envelope 01 – Documentos para Habilitação. 
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ANEXO VI – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO 252/2018 

TOMADA DE PREÇOS 001/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de muro gabião, conforme especificações contidas no Anexo I 

do edital. 

 

Nome da Proponente/Razão Social:  

CNPJ da proponente:  

Endereço da proponente:   

E-mail: 

Telefones de contato: 

Nome do representante legal da proponente: 

CPF do representante legal: 

Telefone de contato:  

Cargo do representante legal:  

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADES E VALORES 

Obra: 
Implantação de muro gabião para proteção de trecho do interceptor do sistema de esgotamento sanitário no 

ribeirão Graipú. 

local: Próximo à ponte da Av. Gov. Milton Campos, na altura do nº 1343 – Guanhães/MG 

data: 24/01/2019 

ITEM DESCRIÇÃO UN. 
CÓDIGO 

SINAPI 
QTDADE 

PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

UNIT. 

COM 

BDI 

TOTAL 

COM BDI 

1 Mobilização e Desmobilização         
  

1,1 

Execução de sanitário e vestiário 

em canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, não incluso 

mobiliário. 

M2 93212 20    

2 Locação da obra           
 

2,1 
Locação da obra com uso de 

equipamentos topográficos 
M2 73686 190    

3 Sinalização           
 

3,1 

Isolamento de obra com tela 

plástica e estrutura de madeira 

pontaleteada 

M2 85424 194    

4 
Movimentação de terra e pedra 

rachão para lastro 
          

 

4,1 Carga e descarga mecânica do solo M3 74010/001 382    

4,2 

Transporte com caminhão 

basculante de 6m³, em via urbana 

pavimentada, até 30Km 

M3/KM 97914 382    

5 

Muro de gabião, enchimento 

com pedra de mão tipo rachão, 

de gravidade, com gaiolas de 

comprimento igual a 2 metros, 

altura do muro de até 4 metros - 

fornecimento e execução. 

M3 92743 120    
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6 

Proteção superficial de canal em 

gabião tipo colchão, altura de 23 

centímetros, enchimento com 

pedra de mão tipo rachão - 

fornecimento e execução. 

Af_12/2015 

M2 92756 100    

7 

Fornecimento de material: 

Execução e compactação de base 

com pedra rachão 

M3 96399 38    

          TOTAL   
 

Nota: Deverá ser observados os preços unitários e global máximos admitidos, constantes no Anexo I - Projeto Básico/Termo de 

Referência do Edital.  

  

 Valor Global R$ xx (xxx). 

  

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar do dia de sua apresentação. 

 

Declaro que o preço proposto considera a forma de prestação de serviços exigida no Edital, especialmente no Termo de 

Referência. 

 

Declaro que nos preços propostos estão inclusas e contabilizadas todas as despesas com mobilização e desmobilização, 

materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada, encargos trabalhistas e sociais, hospedagem, alimentação, 

transporte, combustível, frete, descarregamento, seguro, embalagem, taxas e demais insumos e encargos incidentes que, direta ou 

indiretamente tenham relação com o objeto proposto, de forma que o valor proposto seja a única remuneração pela execução do 

objeto. 

 

 

______________, _____de ____________de 2019. 

 

 

 

Assinatura do representante legal da pessoa jurídica 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Obs.: 

a) Este documento deverá ser entregue no Envelope 02 - Proposta de Preços. 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

CONTRATO Nº xxx / 2019 

 

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

 

CONTRATADA: XXX 

 

OBJETO: O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para construção de muro gabião. 

 

VALOR ESTIMADO: R$ xx (xxx). 

 

Entre o SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de Guanhães - MG, autarquia municipal, 

criada pela Lei nº 1.355/83, inscrita no CNPJ/MF nº 21.250.048/0001-28, sediada na Travessa dos Leões, nº 140, Centro, na 

cidade de Guanhães - MG, CEP 39.740-000 neste ato representado por sua Presidente, Sra. Viviane de Queiroz Coelho, no uso 

de sua atribuição, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa XXX sediada na 

Rua/Avenida xxx, nº xx, Bairro xxx, xxx/XX, CEP xxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxx, representada pelo seu Representante 

Legal, Sr(a). xx, inscrito no CPF/MF nº xx e Carteira de Habilitação nº xx, adiante designada CONTRATADA, em respeito à 

Lei Federal n° 8.666/93, fica ajustado o presente contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

LICITAÇÃO: Processo nº. xx/xxxx - Tomada de Preços nº. xx/xxxx. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para 

construção de muro gabião, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, nas cláusulas que seguem e na proposta 

apresentada pela CONTRATADA, que passam a fazer parte integrante deste instrumento. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADES E VALORES: 

 

xxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE ENTREGA: O serviço objeto desta contratação será executado 

pela CONTRATADA, mediante solicitação formal do SAAE, no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias úteis. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados, nos termos da legislação vigente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Responsabilizar-se pela efetiva prestação dos serviços, devendo executá-los de acordo com as 

especificações constantes do edital e seus anexos e do contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cumprir todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos e do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - Custear as despesas com salários, encargos, seguros, transporte/alimentação/hospedagem do 

pessoal técnico e quaisquer outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei, durante a execução dos serviços. 

PARÁGRAFO QUINTO - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 

necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do art. 65, parágrafo 

1º da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEXTO - Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

PARÁGRAFO OITAVA - Comunicar por escrito qualquer anormalidade que eventualmente ocorra na execução dos serviços 

ou que possa comprometer a sua qualidade. 
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PARÁGRAFO NONO - Fornecimento de todos os EPI´s e EPC´s necessários à realização dos serviços, tais como: placas de 

sinalização, cones, fitas zebradas, capacetes, botas de segurança, óculos de segurança, uniforme, protetor solar, luva de 

segurança, protetor auricular, entre outros. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Arcar com todas as despesas com mobilização e desmobilização, materiais, equipamentos, 

ferramentas, mão de obra especializada, encargos trabalhistas e sociais, hospedagem, alimentação, transporte, combustível, frete, 

descarregamento, seguro, embalagem, taxas e demais insumos e encargos incidentes que, direta ou indiretamente tenham relação 

com o objeto proposto. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Comunicar previamente qualquer alteração/substituição dos responsáveis técnicos que 

realizarão os serviços. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao SAAE de Guanhães 

ou à terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, funcionários/subordinados, 

independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita. 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Responsabilizar-se por possíveis indenizações relacionadas ao objeto da execução 

contratual ou por atos de prepostos ou funcionários/subordinados seus, desde que relacionados ao contrato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pelos engenheiros/técnicos 

do SAAE de Guanhães/MG. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Demais obrigações estipuladas no Projeto Básico/Termo de Referência e no contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Designar servidores/comissão responsáveis para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do 

contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

oficialmente às autoridades competentes da Administração sobre as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas à Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do contrato, do edital, e especialmente do Projeto Básico/Termo de Referência. 

PARÁGRAFO QUARTO - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

PARÁGRAFO QUINTO - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela 

propostas sejam as mais adequadas. 

PARÁGRAFO SEXTO - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não permitir que os empregados da Contratada executem tarefas em desacordo com as 

preestabelecidas no contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO - Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores deste contrato são os constantes no parágrafo único da cláusula primeira. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva prestação dos serviços 

nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de atestado de recebimento a ser expedido pelo SAAE de 

Guanhães/MG.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços/materiais serão medidos e pagos observando-se o efetivamente executado e o preço 

unitário previsto na proposta referente a cada item.  

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamentos será efetuado em uma única parcela, de acordo com a medição dos serviços 

efetivamente executados, condicionado ao recebimento definitivo, conferência e aceite do serviço contratado. 



 

Página 42 de 44 

____________________________________________________________ 
Travessa dos Leões 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531 

CEP – 39740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br 

 
 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado, por processo legal, em 

até 21 (vinte e um) dias corridos após o recebimento da nota fiscal/fatura e aceite do serviço contratado. 

PARÁGRAFO SEXTO - Quando da efetivação do pagamento, será consultado os documentos comprobatórios de situação 

regular em relação à Seguridade Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Justiça do Trabalho, apresentados 

em atendimento às exigências de habilitação. 

a) Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada, por escrito, sem prejuízo do 

pagamento pelo fornecimento já executado, para, num prazo exequível fixado pela CONTRATANTE, regularizar tal 

situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação. 

b) O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado a 

critério da CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao SAAE de Guanhães/MG o 

pagamento de encargos, calculados com base na variação do INPC, pro rata die, entre a data do efetivo pagamento e a data em 

que era devido, sobre o valor do débito. 

  

PARÁGRAFO OITAVO - O SAAE de Guanhães/MG efetuará o pagamento por meio de depósito em conta bancária a ser 

informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.  

 

PARÁGRAFO NONO - Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o presente contrato será custeada por recursos 

próprios do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG, a conta da dotação orçamentária rubrica nº xxx, do exercício 

de 2019.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO: O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos pela CONTRATANTE, 

através da Comissão de Avaliação de Empreendimentos, Obras e Serviços de Engenharia, instituída através da Portaria nº. 035 

de 05 de março de 2018, a qual se incumbirá de receber e atestar a nota fiscal/fatura referente ao objeto deste termo de 

referência, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, até xx/xx/2019, com 

eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo ser alterado ou prorrogado mediante termo aditivo, nos termos da 

Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE: Ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, mencionadas no 

artº 393 do Código Civil, a CONTRATADA responderá, com suporte no princípio da culpa objetiva, pela cobertura integral de 

quaisquer prejuízos sofridos diretamente pela CONTRATANTE, ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivos ou omissos 

da CONTRATADA ou de seus prepostos, tais como os decorrentes de danificação, acidentes, extravios, furtos ou roubos de 

peças e equipamentos, ocorridos quando sob os seus cuidados, ou em razão de omissão, em tempo oportuno, na realização do 

fornecimento contratado.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no “caput”, desta cláusula, a 

CONTRATANTE, a seu alvedrio, declarará do “an debeatur” e fixará o “quantum debeatur” do prejuízo, podendo abatê-lo das 

faturas relativas ao fornecimento prestado pela CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, 

independente da participação da CONTRATADA na apuração do “an debeatur”, de letra de câmbio de valor equivalente ao 

dano, com força de título executivo extrajudicial, sem exclusão de outras sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: O representante legal que convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, impedirá a empresa de licitar e contratar com o Município de 

Guanhães e será descredenciada no sistema de cadastramento de prestadores de serviços, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital, no Termo de Referência e no contrato, além das demais cominações legais. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa 

aceita pelo SAAE de Guanhães, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, além das penalidades já 

definidas no “caput” desta Cláusula, nas seguintes sanções: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sob o valor do contrato quando houver recusa injustificada em retirar a Nota de Empenho 

dentro do prazo estabelecido ou der causa ao seu cancelamento. 

b) A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Guanhães, pelo 

prazo de até dois anos. 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Guanhães enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.  

d) Advertência escrita.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - O atraso injustificado na prestação dos serviços contratados após o prazo estabelecido no 

contrato, sujeitará a Contratada à multa, na forma a seguir exposta: 

a) 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o 10º (décimo) dia, calculado sobre o valor do contrato.  

b) 4% (quatro por cento) por dia de atraso, do 11º (décimo primeiro) ao 20º (vigésimo) dia, calculado sobre o valor do 

contrato.  

c) 8% (oito por cento) por dia de atraso, do 21º (vigésimo primeiro) ao 30º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor do 

contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso injustificado na execução dos serviços após o 30º (trigésimo) dia estipulado na alínea 

“c” do parágrafo segundo caracterizará na inexecução total do contrato, o que poderá resultar em rescisão contratual por ato 

unilateral do SAAE de Guanhães. 

PARÁGRAFO QUARTO - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do SAAE de Guanhães, no prazo máximo de 10 

(dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pelo SAAE de Guanhães, sendo que poderá ser 

automaticamente descontada dos créditos que a Contratada tiver junto ao SAAE, facultada a defesa da Contratada, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas acima são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis previstas na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da Contratada 

por eventuais perdas e danos causados ao SAAE de Guanhães.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - Quando da aplicação de quaisquer das sanções cabíveis, serão assegurados à Contratada o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: O SAAE poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente 

de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização nos seguintes 

casos:  

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

b) A lentidão no cumprimento do objeto do contrato;  

c) Atraso injustificado da entrega dos materiais;  

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

e) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 

como a de seus superiores;  

f) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a juízo do SAAE, prejudique a execução do 

Contrato;  

g) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Dirigente do Órgão, 

exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;  

h) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida pela Lei 9.854/99;  

i) Nos demais casos elencados no art. 77 e no art. 78, ambos da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Permanecem, reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO: O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser executado 

diretamente pela CONTRATADA, vedadas cessão e sublocação, salvo na ocorrência comprovada de força maior ou caso 

fortuito, o que dependerá de prévia anuência da CONTRATANTE, por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da 

CONTRATADA pelo ônus e perfeição dos mesmos. 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES: Integram este contrato o Edital e seus anexos e a 

Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do processo licitatório nº xx/2019, Tomada de Preços 

nº xx/2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA HABILITAÇÃO: A CONTRATADA compromete a manter-se em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, para com a execução total do objeto deste contrato, inclusive as condições de habilitação e 

qualificação exigidas pela Administração Pública para esta contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGIME JURÍDICO: O presente contrato vincula-se as normas da Lei 8.666/93, as 

cláusulas contratuais do presente contrato, aplicando-se nos casos omissos, o disposto na legislação civil vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ÔNUS DA PROVA: Caso o CONTRATANTE tenha que ingressar em juízo para fazer 

valer este instrumento, bastará alegar os fatos constitutivos de seu direito, competindo a CONTRATADA o ônus de provar o 

contrário. Se a CONTRATANTE for ré ou litisconsorte passiva, bastará a sua alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos de direito da CONTRATADA e a esta restará o ônus da prova contrária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: As partes elegem o foro da comarca de Guanhães/MG, com renúncia expressa 

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

 

E por estarem assim ajustados, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias para um só efeito, depois de lido e achado 

conforme na presença de duas testemunhas. 

 

 

Guanhães/MG, xx de xxx de xxxx 

 

 

_______________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________________ 

XXXX 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________ 

CPF: 

 

_________________________ 

CPF: 

 


