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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

ATENÇÃO 

 

“As licitantes não convidadas interessadas em participar deste Convite, deverão manifestar seu 

interesse, no prazo estabelecido no item 2.2 deste edital, através de envio dos dados cadastrais para 

a CPL - Comissão Permanente de Licitação no endereço Travessa dos Leões, nº 140, Centro, 39.740-

000, Guanhães/MG ou e-mail material@saaeguanhaes.com.br”. 

 

EDITAL – CONVITE 

 

PROCESSO Nº 075/2019 

CONVITE Nº 002/2019 

MODALIDADE - Convite. 

TIPO - Menor preço. 

ÓRGÃO - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães - MG. 

ÁREA REQUISITANTE - Setor de Operação, Manutenção e Expansão (SOMEX). 

LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Travessa dos Leões, nº 

140, Centro, CEP 39.740-000, Guanhães/MG. 

PRAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Até às 13h30min do dia 03/07/2019. 

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO: Às 13h30min do dia 03/07/2019. 

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar nº 123 de 14 

de dezembro de 2006, com suas posteriores alterações. 

 

1 - OBJETO: 

1.1 - O objeto do presente edital limita-se à Contratação de pessoa física para prestação de serviço mensal 

para operação de Máquina Retroescavadeira Randon RW 406 de propriedade da Autarquia, em atividades 

relacionadas ao sistema de água e/ou esgoto, conforme especificações contidas no ANEXO I - Termo de 

Referência deste Edital. 

 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, somente Pessoas Físicas que cumpram as exigências do 

Edital e seus Anexos, no ato da abertura da sessão, desde que tenha sido convidada ou que manifestar seu 

interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, conforme 

disposto no § 3º do artigo 22 da Lei 8.666/93. 

2.2 - Não será habilitada licitante que tenha sido declarado inidônea pela Administração Pública Federal, 

Estadual ou Municipal ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Pública como acima referido. 

 

3- DATA E HORA PARA ABERTURA: 

3.1 - Os envelopes de documentação e proposta dos licitantes interessados em participar do presente 

certame, deverão ser remetidos à Comissão Permanente de Licitação - CPL do SAAE/Guanhães/MG, no 

local, dia e hora estabelecida no preâmbulo deste edital, prazo preclusivo do direito de participação, vedada 

a remessa via correio eletrônico (e-mail) ou fax. 

3.2 - Não serão acolhidos os envelopes que forem entregues após a abertura do primeiro envelope. 

3.3 - A abertura dos ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” se dará na sala de Reuniões, localizada na sede 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG, situada na Travessa dos Leões, nº 140, Centro, 

CEP: 39.740-000 - Guanhães/MG. 

3.4 - Decorrido o prazo do artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.666/93 ou ainda, transcorrido este sem 

interposição de recursos ou havendo desistência expressa de todos os licitantes relativamente ao prazo 

recursal, circunstanciado em ata, passará então à Comissão a abertura dos ENVELOPES “PROPOSTA 

COMERCIAL”, que se dará no mesmo local citado no item anterior. 
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4 - APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS: 

4.1 - A apresentação e julgamento dos documentos de habilitação e da proposta observarão as regras 

aplicáveis às licitações em geral promovidas pelo SAAE de Guanhães/MG, em conformidade com a Lei 

Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

4.2 - As licitantes deverão apresentar dois envelopes distintos, fechados, contendo em sua parte externa 

frontal, além do nome do licitante os seguintes dizeres: 
 

SAAE – GUANHÃES/MG 

CONVITE Nº 002/2019 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

DATA E HORA DE ABERTURA: 03/07/2019 – 13h30min 

NOME E ENDEREÇO DA LICITANTE 

SAAE – GUANHÃES/MG. 

CONVITE Nº 002/2019 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

NOME E ENDEREÇO DA LICITANTE 

 

4.3 - Somente serão abertos os ENVELOPES “PROPOSTA COMERCIAL” dos licitantes que atenderem as 

condições de habilitação contidas no item 5 deste edital. 

 

5 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

5.1 Deverão ser entregues no envelope nº 01 os seguintes documentos: 

 

- Documento oficial de identidade; (Fica dispensada a reapresentação deste documento caso o licitante 

já o tenha apresentado para credenciamento conforme item 6 deste Edital). 

- Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

- 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; 

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

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 

apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

- Certidão negativa de débito municipal do domicílio ou sede do licitante; 

- Comprovante de residência. (Fica dispensada a reapresentação deste documento caso o licitante já o 

tenha apresentado para credenciamento conforme item 6 deste Edital). 

 

5.2 Documentação complementar: 

- Declaração conforme modelo no ANEXO II, emitida pela pessoa atestando que atende ao inciso XXXIII, 

art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito 

e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) 

- Declaração conforme modelo no ANEXO III, emitida pela pessoa da inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos para a sua habilitação neste certame.  

 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

6.1 Documento oficial de identidade e Comprovante de residência.  

6.2 Tratando-se de Representante Legal: Documento oficial de identidade com fotografia e Carta de 

Credenciamento, conforme modelo no ANEXO VI ou outro instrumento de mandato, devidamente assinada 

pelo representante legal da licitante, que outorga poderes, na forma da Lei, para praticar todos os atos 

pertinentes ao certame em nome da licitante. 
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7 - FONTES DE RECURSOS: 

7.1 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 nº 

03.001.000.17.512.0447.2198.0000.100.3.3.90.36 para o exercício de 2019 e correspondentes nos 

exercícios seguintes. 

 

8 - DA PROPOSTA: 

8.1 - A proposta deverá preencher os seguintes requisitos: 

8.1.1 - Estar redigida em língua portuguesa; 

8.1.2 - As propostas deverão ser redigidas à tinta azul ou preta, em letra legível ou ainda impressas por 

qualquer processo eletrônico, em papel timbrado do proponente ou no ANEXO V, sem cotações 

alternativas, emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, devendo estar rubricadas e a última folha 

assinada pelo licitante proponente ou seu representante legal. 

8.1.3 - Deverá ser observado o valor mensal estimado, constante no Termo de Referência - 

ANEXO I, extraídos de pesquisa de preços de mercado, não permitido valor superior ao 

estabelecido.  

8.1.4 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas decimais, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas e neles deverão estar computadas todas as despesas de mão 

de obra, contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, além de 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. 

8.1.5 - A proposta deverá referir-se ao valor total estimado para a execução da integralidade do objeto, 

não se admitindo propostas para sua execução parcial. 

8.1.6 - O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos contados da data de 

abertura dos envelopes com as propostas. 

8.1.7 - A proposta deverá especificar o Nome do Licitante e CPF, além do endereço completo, número 

do telefone e e-mail.  

8.1.7.1 - O CPF do licitante deverá ser o mesmo que constará da Nota Fiscal a ser emitida pelo 

vencedor desta licitação. 

8.1.8 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da 

entrega de sua Proposta Comercial.  

8.1.9 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências previstas neste Edital.  

 

9 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

9.1 - As propostas serão julgadas e classificadas pelo critério de menor preço Mensal, desde que 

observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

9.2 - Havendo igualdade de condições entre as propostas, será assegurado como critério de desempate a 

ordem estabelecida no §2° do art. 3°, da Lei Federal n° 8.666/93. Persistindo o empate, proceder-se-á o 

desempate mediante sorteio e será obedecido o critério previsto no §2º do art. 45 da mesma Lei, 

independente da presença dos licitantes ou seus prepostos, após convocados.  

9.3 - O objeto da presente licitação poderá ser reduzido ou ampliado pela Administração, na vigência do 

contrato ou da validade da proposta, hipótese em que se fará o reajuste correspondente e proporcional ao 

seu preço, mantidas as condições gerais do contrato, ou da proposta como foi formulada, respeitando os 

limites e formas estabelecidas no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

9.4 - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, do mesmo modo que 

prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 

9.5 - Poderá a Administração, a seu juízo, solicitar novos detalhes sobre as propostas apresentadas. 

9.6 - Os prazos estabelecidos no presente Convite, bem como nas respectivas propostas, sempre iniciam e 

terminam em dia de expediente na Autarquia e serão sempre considerados dias corridos, prorrogando-se 

para o primeiro dia útil quando recaírem em dia que não houver expediente. 



 
 

Página 4 de 20 

____________________________________________________________ 
Travessa dos Leões 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531 

CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

9.7 - A comissão considera vencedora a proponente que apresentar menor preço mensal desde que não 

seja abusivo ou notoriamente insuficiente e atenda as especificações exigidas, a critério único do SAAE-

Guanhães/MG. 

 

10 - DA DESCLASSIFICAÇÃO: 

10.1 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, comparados aos preços de mercado, sem justa demonstração de viabilidade. 

10.2 - Em hipótese alguma será considerado opções ou alternativas, sem que as mesmas estejam 

explícitas no objeto. Será desclassificada a proposta que: 

10.2.1 - Apresentar oferta de vantagem não prevista no edital: preço ou vantagem baseada nas ofertas 

dos demais licitantes, bem como a que apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

10.2.2 - Não atender às exigências do ato convocatório da licitação. 

10.2.3 - Não se refira à integralidade do objeto. 

10.2.4 - Será desclassificada a proposta que apresentar valor mensal superior àquele constante 

no Termo de Referência (ANEXO I) deste edital. 

 

11 - FORMA DE PAGAMENTO: 

11.1 - 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-Guanhães/MG.  

11.2 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, condicionada a conferência e aceite dos serviços 

contratados. 

11.3 - O pagamento decorrente do objeto licitado será efetuado pelo SAAE-Guanhães/MG, por processo 

legal, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura e aceite dos serviços contratados. 

11.4 - Quando da efetivação do pagamento, será consultado os documentos comprobatórios de situação 

regular em relação à Seguridade Social e Justiça do Trabalho, apresentados em atendimento às exigências 

de habilitação, onde couber. 

11.4.1 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. 

11.4.2 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior 

poderá ser prorrogado a critério da CONTRATANTE. 

11.5 A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao SAAE-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. 

11.6 - O SAAE-Guanhães/MG efetuará os pagamentos 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.  

11.7 - Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

12 - DOS PREÇOS: 

12.1 As ofertas de preços deverão ser líquidas, fixas já incluídas todas as despesas que incidem sobre os 

mesmos, tais como taxas e demais insumos e encargos incidentes que, direta ou indiretamente tenham 

relação com o objeto proposto. 

 

13 - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

13.1. O proponente vencedor deverá assinar o contrato conforme minuta, que está no (ANEXO IV), dentro 

do prazo de 02 (dois) dias a contar da notificação, sob pena de perder o direito a assinatura. 
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13.2. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou 

inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com a minuta, em 

expressão e substância. 

13.3. Ao assinar o instrumento contratual ou retirar a nota de empenho, o licitante adjudicatário obriga-se a 

fornecer os serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus 

anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 

condições do edital. 

13.4. É facultada a administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste edital, 

quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, recusar-

se a assiná-lo ou a retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, ou ainda quando a 

Administração rescindir o contrato por inadimplência. 

13.5. No ato da assinatura do Contrato Administrativo para Prestação dos Serviços deverá ser apresentado 

comprovação de aptidão para desempenho profissional, sendo: 

a) Comprovação do profissional de possuir curso profissionalizante para desempenho da função, 

b) Carteira Nacional de habilitação expedida pelo órgão competente, conforme exigência do termo de 

referência.  

 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, 

falharem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou 

cometerem qualquer espécie de fraude, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, 

sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública.  

a) advertência. 

b) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor total do 

Contrato, por ocorrência.  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual.  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o CONTRATANTE, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

e) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o caso, 

descredenciamento junto ao órgão competente pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou a penalidade. 

14.2 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

14.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

 

15 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 

15.1 É admissível, em qualquer fase da licitação, a interposição de recursos ao SAAE-Guanhães/MG, na 

conformidade dos preceitos contidos no artigo 109 da Lei 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
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16 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

16.1 Qualquer cidadão poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 

8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, nos termos do artigo 41, § 1º, da Lei 8666/93. 

Decairá o direito de impugnar os termos do edital de licitação o licitante que não o fizer até o 2º dia útil, que 

anteceder a data para abertura dos envelopes com as propostas em convite, nos termos do artigo 41, § 2º, 

da Lei 8666/93. 

16.1.1 A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e 

prazos previstos no regulamento da licitação na modalidade de “Convite” devendo ser entregue diretamente 

a Comissão Permanente de Licitação, na Travessa dos Leões, nº 140, Centro, CEP 39.740-000, 

Guanhães/MG. 

16.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

16.2 A entrega dos envelopes de habilitação e proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.  

 

17 - CLÁUSULA DE ADESÃO: 

17.1 A entrega dos envelopes de habilitação e proposta à Comissão Permanente de Licitação - C.P.L. 

implica, independentemente de declaração expressa por parte da licitante, na aceitação integral e 

irretratável dos termos do Edital, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos 

administrativos e das normas técnicas, gerais ou especiais aplicáveis. 

 

18- DAS CONDIÇÕES GERAIS:  

18.1 - O licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal na interpretação dos termos deste edital pode 

consultar a respeito ao SAAE-Guanhães/MG até o segundo dia útil antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de documentação para habilitação. 

18.2 - A abertura dos envelopes de Documentação e da Proposta Comercial apresentados pelas licitantes 

realizar-se-á em sessão pública. 

18.3 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse público, poderá relevar omissões puramente 

formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

18.4 - O SAAE-Guanhães/MG se reserva o direito mediante despacho fundamentado de sua Presidente, e 

sem que caiba, em qualquer dos casos, a licitante interessada, direito e indenização: 

18.4.1 - Revogar a licitação, em razão de conveniência administrativa. 

18.4.2 - Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso. 

18.4.3 - A intimação dos atos desta licitação será dada publicação, conforme preceitua o § 1º, art. 109 

da Lei 8.666/93. 

18.5 - Nos casos em que o licitante optar pelo envio dos envelopes pelo correio (ECT), os mesmos deverão 

ser remetidos à Comissão Permanente de Licitação do Serviço Autônomo De Água E Esgoto, 

Travessa Dos Leões, 140, Centro, CEP 39.740-000, Guanhães/MG. 

18.6 - Maiores esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Guanhães/MG, situado à Travessa dos Leões, 140, Centro, pelo telefone 

(33) 3421-1531 ou correio eletrônico (e-mail) material@saaeguanhaes.com.br. 

18.7 - Para a solução das pendências relativas a essa licitação fica eleito o foro da Comarca de 

Guanhães/MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

Guanhães, 24 de junho de 2019. 

 

 

________________________________ 

Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETIVO 

 

Prestação de serviço para operação de Máquina Retroescavadeira Randon RW 406 de propriedade da 

autarquia, em atividades relacionadas ao sistema de água e/ou esgoto. 

 

1.1 DA ESPECIFICAÇÃO E ESTIMATIVA DO VALOR (VALOR MÁXIMO ADMITIDO) 

 

Item Especificação Técnica Unid. Quant. V. Unit. V. Total 

01 Prestação de serviço para operação de Máquina 

Retroescavadeira Randon RW 406 de propriedade da 

autarquia, em atividades relacionadas ao sistema de 

água e/ou esgoto. 

 

Condições mínimas:  

 

 O profissional deverá permanecer nas 

dependências do SAAE ou prestando serviços 

em atividade relacionadas ao sistema de água 

e/ou esgoto em conformidade com as 

demandas da Autarquia, com regime de 

desenvolvimento das atividades em 8 horas 

diárias ou 40 horas semanais, sendo as 

atividades a serem desenvolvidas no horário 

de 07:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00 horas, 

em dias de expediente da autarquia. Sujeito a 

flexibilidade da carga horária para atendimento 

das necessidades do SAAE; 

 O profissional deverá possuir curso de 

qualificação profissional de máquinas pesadas 

e CNH categoria mínima C. 

 Fica a cargo do Profissional as vestimentas e 

os EPI’s adequados à realização do serviço 

contratado; 

 O Profissional deverá respeitar os limites da 

máquina, fazer as manutenções preventivas e 

trabalhar em conjunto com o responsável de 

frotas para que os defeitos apresentados 

sejam solucionados. 

Mensal 12 2.600,00 31.200,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) -------------------------------------- 31.200,00 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 Considerando a necessidade de eficiência operacional e soluções eficazes para atendimento às 

diversas necessidades apresentadas pela autarquia, no que tange a escavações e movimentos de terra. 

Justifica-se a presente contratação em função da autarquia possuir o equipamento Retroescavadeira 

Randon RW e não ter previsto em seu quadro funcional um profissional com as respectivas atribuições para 

desempenho desta função. 
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Cabe ainda ressaltar a necessidade ininterrupta e corriqueira de utilização para as diversas atividades 

operacionais, dentre elas: serviços de ampliação e manutenção dos sistemas de água e esgoto. 

 

3. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO PREÇO 

3.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e duzentos reais). 

3.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, 

elaborado com base em orçamentos realizados. 

 

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

4.1 As despesas com a presente licitação será custeada por recursos próprios do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto de Guanhães/MG, a conta da dotação orçamentária rubrica nº 

03.001.000.17.512.0447.2198.0000.100.3.3.90.36 do exercício de 2019 e correspondente nos exercícios 

seguintes. 

 

5. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1 O serviço objeto desta licitação será executado pela CONTRATADA, conforme previsto no item 1.1 

deste termo de referência. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1 - Prestar o serviço de acordo com a especificação e as condições estabelecidas neste termo e na 

proposta apresentada; 

6.2 - Cumprir fielmente o objeto licitado, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;  

6.3 - Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados 

direta ou indiretamente aos bens do SAAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

objeto licitado;  

6.4 - Fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual EPI´s necessários à realização dos 

serviços, tais como: capacete, botas de segurança, óculos de segurança, uniforme, protetor solar, luva de 

segurança, protetor auricular, entre outros; 

6.5 - Arcar com todas as despesas: transporte, hospedagem, alimentação, impostos, encargos sociais e 

trabalhistas, seguro, taxas e demais encargos incidentes que, direta ou indiretamente tenham relação com o 

objeto proposto; 

6.6 - Operar outros equipamentos e veículos desde que possua qualificação pertinente;  

6.7 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação;  

6.8 - A CONTRATADA compromete a manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, condições estas exigidas no ato de habilitação e qualificação, 

quando da realização do processo licitatório. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

7.1 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer 

fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.  

7.2 Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto.  

7.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

7.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais. 

7.5 Permitir acesso aos locais da prestação de serviços, observadas as normas de segurança. 
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7.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7.7 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir falhas ou irregularidades encontradas na 

execução dos serviços. 

7.8 Designar servidor do seu quadro de pessoal para acompanhar, fiscalizar e receber o serviço prestado, o 

qual deverá atestar a sua perfeita execução ou eventuais irregularidades, de acordo com as condições 

estabelecidas no edital e demais anexos. 

 

8. ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O acompanhamento e a fiscalização serão exercidos pela CONTRATANTE, através de servidor designado 

através de portaria, o 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. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

9.1 O pagamento decorrente do objeto licitado será efetuado pelo SAAE-Guanhães/MG, por processo legal, 

em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura e aceite dos serviços contratados. A nota 

fiscal deverá ser encaminhada para o email notafiscal@saaeguanhaes.com.br. 

9.2 Quando da efetivação do pagamento, será consultado os documentos comprobatórios de situação 

regular em relação à Seguridade Social e Justiça do Trabalho, apresentados em atendimento às exigências 

de habilitação, onde couber. 

9.2.1 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. 

9.2.2 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá 

ser prorrogado a critério da CONTRATANTE. 

9.3 A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao SAAE 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, desde que a CONTRATADA não tenha sido responsável, no todo ou em 

parte, pelo atraso no pagamento. 

9.4 O SAAE efetuará os pagamentos 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.  

9.5 Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação do serviço 

nas condições especificadas neste Edital e seus anexos, que será comprovada por meio do atestado de 

recebimento a ser expedido pelo fiscalizador da execução do objeto contratual. 

9.6 Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

10. SANÇÕES  

10.1 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual:  

a) advertência; 

b) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculado sobre o valor total do 

Contrato, por ocorrência; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual; 

mailto:notafiscal@saaeguanhaes.com.br
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o CONTRATANTE, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada; 

e) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o caso, 

descredenciamento junto ao órgão competente pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou a penalidade. 

10.2 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

10.3 As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 

regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

 

11. CONDIÇÕES GERAIS  

11.1 O CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço em desacordo 

com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu 

objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como 

aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas.  

A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o 

CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas 

para a execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as 

obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, 

previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou 

qualquer outra.  

 

 

Guanhães/MG, 24 de junho de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

José Orlando Junqueira Mafra 

Chefe do Setor de Operação, Manutenção e Expansão  
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

At. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

Processo SAAE / GAN – 075/2019 

Convite SAAE / GAN – 002/2019 

Abertura dia 03/07/2019 as 13h30min 

 

 

 

 

 

Eu..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .......................... e do CPF 

nº.............................., DECLARO para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de dezesseis anos. 

 

 

 

 

“Ressalva”: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ) 

 

 

 

  

Local e data 

 

 

 

 

_____________________________________ 

NOME: XXX 

CPF: XXX 

 

 

 

 

 

Observações:  

Obs. 1: Em caso afirmativo, assinalar com um “x” a “Ressalva” acima. 

Obs. 2: A declaração preenchida, deverá ser entregue no envelope nº 01, juntamente com os outros 

documentos de habilitação exigidos no item 5 do edital. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

 

 

At. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

Processo SAAE / GAN – 075/2019 

Convite SAAE / GAN – 002/2019 

Abertura dia 03/07/2019 as 13h30min 

 

 

 

Convite SAAE/GAN- 

Eu..........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .......................... e do CPF 

nº.............................., DECLARO, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________ 

NOME: XXX 

CPF: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: A declaração preenchida, deverá ser entregue no envelope nº 01, juntamente com os outros 

documentos de habilitação exigidos no item 5 do edital. 
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ANEXO IV - MINUTA DE 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 limita-se à Contratação de Operador de retroescavadeira para 

Prestação de serviço mensal para operação de Máquina Retroescavadeira Randon RW 406 de propriedade 

da autarquia, em atividades relacionadas ao sistema de água e/ou esgoto. 

 

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 representada por sua 

Presidente, xxxxxxx, no uso de sua atribuição, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e, de 

outro lado, o(a) Sr(a) xxxxxx, , inscrito(a) no CPF/MF nº xx e Documento de Identidade nº xx, residente  no 

endereço Rua/Avenida xxx, nº xx, Bairro xxx, xxx/XX, CEP xxx, 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/2019 - Convite nº. xx/2019. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente contrato limita-se à Contratação de Operador 

de retroescavadeira para Prestação de serviço mensal para operação de Máquina Retroescavadeira 

Randon RW 406 de propriedade da autarquia, em atividades relacionadas ao sistema de água e/ou esgoto. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Valor e discriminação do objeto: 

Item Especificação Unid. Quant. V. Unit. V. Total 

      

TOTAL: R$ xxx (xxxxx) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E DO PRAZO DE ENTREGA: O serviço objeto deste contrato será 

executado pela CONTRATADA, conforme disposto no Termo de Referência, que passa a ser parte 

integrante deste contrato, para todos os efeitos.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Prestar o serviço de acordo com a especificação técnica e as condições 

estabelecidas neste instrumento contratual e na proposta apresentada; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cumprir fielmente o objeto licitado, executando-o sob sua inteira e exclusiva 

responsabilidade;  

PARÁGRAFO TECEIRO - Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de 

qualquer natureza causados direta ou indiretamente, aos bens do SAAE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do objeto licitado;  
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PARÁGRAFO QUARTO - Fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual EPI´s 

necessários à realização dos serviços, tais como: capacete, botas de segurança, óculos de segurança, 

uniforme, protetor solar, luva de segurança, protetor auricular, entre outros; 

PARÁGRAFO QUINTO - Operar outros equipamentos e veículos desde que possua qualificação pertinente; 

PARÁGRAFO SEXTO - Arcar com todas as despesas: transporte, hospedagem, alimentação, impostos, 

encargos sociais e trabalhistas, seguro, taxas e demais encargos incidentes que, direta ou indiretamente 

tenham relação com o objeto proposto; 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação;  

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA compromete a manter-se, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, condições estas exigidas no ato de habilitação e 

qualificação, quando da realização do processo licitatório. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas sob os 

aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 

ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução do objeto.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, após efetuar os descontos 

relativos às retenções devidas, tais como, contribuição previdenciária do contribuinte individual (Pessoa 

Física) INSS, imposto de renda se o limite do valor da remuneração superar o limite de isenção da tabela do 

IRPF, quando devidos. 

PARÁGRAFO QUARTO - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais. 

PARÁGRAFO QUINTO - Permitir a CONTRATADA acesso ao local da prestação de serviços, observadas 

as normas de segurança. 

PARÁGRAFO SEXTO - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir falhas ou 

irregularidades encontradas na execução dos serviços. 

PARÁGRAFO OITAVO - Designar servidor do seu quadro de pessoal para acompanhar, fiscalizar e receber 

o serviço prestado, o qual deverá atestar a sua perfeita execução ou eventuais irregularidades, de acordo 

com as condições estabelecidas no edital e demais anexos. 

 

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 decorrente do objeto licitado será efetuado pelo SAAE-

Guanhães/MG, por processo legal, em até xx (xxxx) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura e 

aceite dos serviços contratados. A nota fiscal deverá ser encaminhada para o email 

notafiscal@saaeguanhaes.com.br. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando da efetivação do pagamento, será consultado os documentos 

comprobatórios de situação regular em relação à Seguridade Social e Justiça do Trabalho, apresentados 

em atendimento às exigências de habilitação, onde couber. 

a) Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, esta 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.  

 

http://www.portaltributario.com.br/guia/tabelairf.html
http://www.portaltributario.com.br/guia/tabelairf.html
mailto:notafiscal@saaeguanhaes.com.br
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b) O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser 

prorrogado a critério da CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO QUARTO - A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao SAAE 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, desde que a CONTRATADA não tenha 

sido responsável, no todo ou em parte, pelo atraso no pagamento. 

PARÁGRAFO QUINTO - Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com o presente contrato serão 

custeadas 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 e correspondente nos exercícios seguintes.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO: O acompanhamento e a fiscalização da execução deste 

contrato serão exercidos pela CONTRATANTE, através de servidor designado através de portaria, o qual 

se incumbirá de receber e atestar a nota fiscal/fatura referente ao serviço ora contratado, observar o fiel 

cumprimento do presente Contrato, bem como anotar em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do Contrato, 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/xxxx, 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: Ficam estabelecidos os seguintes 

percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual: 

a) advertência. 

b) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor total do 

Contrato, por ocorrência.  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão 

contratual.  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o CONTRATANTE, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  
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e) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o caso, 

descredenciamento junto ao órgão competente pelo prazo de 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou a penalidade. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a 

diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

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. 

 

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, Convite 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. 



 
 

Página 17 de 20 

____________________________________________________________ 
Travessa dos Leões 140 – Centro – Telefone: (33) 3421-1531 

CEP – 39.740-000 – Guanhães – Minas Gerais – www.saaeguanhaes.com.br 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

GUANHÃES – MG 

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 2019 

 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________ 

CPF: 

 

_________________________ 

CPF: 
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2019  

CONVITE Nº 002/2019 

 

 

Nome do Licitante: 

CPF: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

 

Objeto: O objeto do presente contrato limita-se à Contratação de Operador de retroescavadeira para 

Prestação de serviço mensal para operação de Máquina Retroescavadeira Randon RW 406 de propriedade 

da autarquia, em atividades relacionadas ao sistema de água e/ou esgoto, conforme especificações 

contidas no ANEXO I - Termo de Referência deste Edital. 

 

Item Especificação Técnica Unid. Quant. V. Unit. V. Total 

01 Prestação de serviço para operação de Máquina 

Retroescavadeira Randon RW 406 de propriedade da 

autarquia, em atividades relacionadas ao sistema de 

água e/ou esgoto. 

 

Condições mínimas:  

 

 O profissional deverá permanecer nas 

dependências do SAAE ou prestando serviços 

em atividade relacionadas ao sistema de água 

e/ou esgoto em conformidade com as demandas 

da Autarquia, com regime de desenvolvimento 

das atividades em 8 horas diárias ou 40 horas 

semanais, sendo as atividades a serem 

desenvolvidas no horário de 07:30 às 11:30 e de 

13:00 às 17:00 horas, em dias de expediente da 

autarquia. Sujeito a flexibilidade da carga horária 

para atendimento das necessidades do SAAE; 

 O profissional deverá possuir curso de 

qualificação profissional de máquinas pesadas e 

CNH categoria mínima C. 

 Fica a cargo do Profissional as vestimentas e os 

EPI’s adequados à realização do serviço 

contratado; 

O Profissional deverá respeitar os limites da máquina, 

fazer as manutenções preventivas e trabalhar em 

conjunto com o responsável de frotas para que os 

defeitos apresentados sejam solucionados. 

Mensal 12   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ xxx (xxxxx) 

* O preço deverá ser ofertado com 02 (duas) casas decimais. 
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CONDIÇÕES GERAIS: 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir da apresentação da nota fiscal/fatura e aceite dos serviços entregues. A nota fiscal deverá ser 

encaminhada para o e-mail notafiscal@saaeguanhaes.com.br    

 

PRAZO PARA ENTREGA: O serviço objeto desta licitação será executado conforme descrito no edital e 

seus anexos. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos contados 

da data de abertura dos envelopes com as propostas. 

 

DECLARAÇÃO: Declaro estar de acordo com todas as normas do edital e seus anexos e que nos preços 

propostos encontram-se incluídos todas as despesas com transporte, hospedagem, alimentação, impostos, 

encargos sociais e trabalhistas, seguro, taxas e demais encargos incidentes que, direta ou indiretamente 

tenham relação com o objeto proposto 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

________________________________ 

NOME: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:notafiscal@saaeguanhaes.com.br
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ANEXO VI - MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

At. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Processo SAAE / GAN – 075/2019 

Convite SAAE / GAN – 002/2019 

Abertura dia 03/07/2019 as 13h30min 

 

 

 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Eu.................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .......................... e do CPF nº...................., 

pelo presente instrumento credencio o(a) Sr(a). ............................................, (nacionalidade, estado civil, 

profissão), portador da Carteira de Identidade nº ..................................., CPF nº ..........................................., 

para participar nas Seções de Recebimento, Abertura e Julgamento da documentação de Habilitação e das 

Propostas referentes ao Convite SAAE/GAN-002/2019, podendo praticar todos os atos necessários ao 

perfeito cumprimento deste credenciamento, com poderes, inclusive, para interpor recursos administrativos 

ou para renunciar a esse direito em nome da outorgante, com relação a qualquer fase do procedimento 

licitatório acima referido.  

 

 

 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________ 

NOME: XXX 

CPF: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no edital. 


