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E D I T A L 
 

 Pregão Eletrônico nº 020/2020 – Registro de Preços nº 019/2020 

Entrega das Propostas a partir de: 24/09/2020 às 14:00 HORAS (Horário de Brasília – Brasil) 

Limite acolhimento das Propostas até: 06/10/2020 às 08:00 HORAS (Horário de Brasília-Brasil) 

Abertura das Propostas: 06/10/2020 às 08:00 HORAS (Horário de Brasília – Brasil) 

Início da Sessão Pública: 06/10/2020 às 09:00 HORAS  (Horário de Brasília – Brasil) 

OBJETO 

Sistema Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de análises de água, em 

laboratório acreditado e credenciado ISO IEC 17025:2005, em cumprimento às exigências 
da Portaria Consolidação Nº 5/2017, do Ministério da Saúde, de acordo com quantidades 

e necessidades do SAAE, conforme especificação contida no Relatório de Especificações,  
Memorial Descritivo, e demais anexos deste edital, atendendo a solicitação do Diretor 

Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano. 

FORMA DE 

FORNECIMENTO 

Fracionada com fornecimento de acordo com a Ordem de Serviços e cronograma a ser 

definido pelo setor de laboratório do SAAE. 

PRAZO DE 

ENTREGA 
Até 30 (trinta) dias após as coletas. 

JUSTIFICATIVA 

A prestação do serviço objeto desta licitação visa atender as necessidades do Município 
de Sete Lagoas/MG, em função da obrigatoriedade exigida pela Portaria nº5 do Ministério 

da Saúde em água para consumo humano e Resolução CONAMA 396/08 e 357/05 para 

análises de água bruta, subterrânea e superficial respectivamente. 

COND. DE PAGTº 30 (Trinta ) dias após a amostragem.  

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO DA 
LICITAÇÃO 

Endereço Eletrônico: https://www.licitardigital.com.br 

 
PREÂMBULO 

 

O SAAE – Serviço Autônomo de água, Esgoto e Saneamento Urbano, inscrito no CNPJ 24.996.845/0001–47, 
através do seu Departamento de Licitações, torna público que fará realizar Licitação Pública na modalidade 

de Pregão Eletrônico - Tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, registro de preços para futura e eventual 

contratação de serviços de análises de água, em laboratório acreditado e credenciado ISO IEC 17025:2005, 
em cumprimento às exigências da Portaria de Consolidação nº 5/2017, do Ministério da Saúde, de acordo 

com quantidades e necessidades do SAAE, conforme especificação contida no Relatório de Especificações,  
Memorial Descritivo, e demais anexos deste edital, atendendo a solicitação do diretor presidente do SAAE – 

Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano.  
 
O pregoeiro Leonardo Alves de Araújo e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 01 de 02 de janeiro 

de 2020, iniciarão a sessão pública na data e horário supracitados. 
 

Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão Eletrônico, a Licitação será realizada no 

primeiro dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário de realização. 
 

1 – SUPORTE LEGAL 
 

1.1 – A presente Licitação será regida pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decretos Municipais nº 4.327/11, 
nº 4.328/11, nº 5.569/2016, nº 5.639/17 e nº 4.731/13, Lei nº 8.078 de 11/09/90, Lei 123 de 14/12/2006, 

https://www.licitardigital.com.br/
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Decreto 10.024 de 20/09/2019, e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas 

aplicáveis ao objeto deste certame, que farão realizar a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

2 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1 – SRP para futura e eventual prestação de serviços, conforme especificações contidas no relatório de 
especificações e demais anexos deste edital, visa futura contratação pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água, 

Esgoto e Saneamento Urbano. 

 
2.2 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

 
2.3 – A partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante se obriga a cumprir, na sua 

integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeita, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas. 

 

2.4 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 

2.4.1 – Quando da licitação específica para compra resultar preço igual ou superior ao registrado, deverá a 

Administração revogá-la no interesse público e processar a aquisição por intermédio da Ata de Registro de 
Preço.  

 
2.5 – O procedimento será encerrado com a subscrição da Ata e homologação do procedimento pelo Diretor 

Presidente do SAAE. 

 
2.6 – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, esta poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou 

Entidade da Administração Direta ou Indireta, ligados e/ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Sete Lagoas, e de outras Prefeituras, Autarquias, Órgão do Poder Estadual ou Federal, que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Setor de Licitações e Compras do SAAE. 
 

2.6.1 – O(s) Órgão(s) ou Entidade(s) da Administração Direta ou Indireta, ligados e/ou sob a 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, e de outras Prefeituras, Autarquias, Órgão do 
Poder Estadual ou Federal, que não participaram do registro de preços, que desejar(em) fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, deverá(ão) manifestar seu interesse junto ao Setor de Licitações e Compras do SAAE, 
para que este indique o(s) possível(is) fornecedor(es) e respectivos preços a serem praticados, obedecida a 

ordem de classificação. 

 
2.6.2 Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 
Ata, dos itens aqui licitados aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, ligados e/ou sob a 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/MG, desde que este fornecimento não prejudique 
as obrigações anteriormente assumidas e os quantitativos não ultrapassem cem por cento dos quantitativos 

registrados na Ata de Registro de Preços. 

 
3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 
PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 

 

Poderão participar deste Pregão as interessadas que estiverem previamente credenciadas no portal da Licitar 
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Digital. 

 
3.1.- Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento do 

sistema. 
 

3.2.- O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva. 
 

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 

 
3.3 - Empresa suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o SAAE, durante o prazo da 

sanção aplicada; 
 

3.4 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 

3.5 - Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada; 
 

3.6 - Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 
9.605/98; 

 

3.7 - Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 
 

3.8 - Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
 

3.8.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no 

certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no 

processo licitatório. 
 

3.9 - Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
 

3.10 - Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; 
 

3.10 -  Empresa que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou incorporação; 
 

3.11 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 

comum; 
 

3.12 - Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

3.13 – Empresas não penalizadas na forma do Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto 

5450/2005.  
 

4 – AQUISIÇÃO DO EDITAL 
 

4.1 – O presente Edital encontra-se disponibilizado na Internet no endereço eletrônico 

www.setelagoas.mg.gov.br ou no site da Licitar Digital www.licitardigital.com.br para efeito de consulta e 

http://www.setelagoas.gov.br/
http://www.licitardigital.com.br/
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poderá ser impresso de acordo com as instruções contidas no referido endereço eletrônico. O Edital também 

poderá ser consultado ou retirado no Setor de Licitações e Compras do SAAE, situado no endereço constante 
do preâmbulo deste edital, no horário de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas. Recomenda-se 

que seja feita a leitura do edital em sua íntegra. 

 
4.2 – Os licitantes deverão consultar diariamente o site www.licitardigital.com.br para verificação de 

inclusão de adendos e/ou esclarecimentos deste edital. 
 

5 – CREDENCIAMENTO 

 
5.1 – A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes 

interessados providenciem o credenciamento junto ao site LICITAR DIGITAL, para obtenção da chave de 
identificação e de senha, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data determinada para realização 

do Pregão Eletrônico através do site: https://www.licitardigital.com.br 
 

5.2 – Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão Eletrônico, a Licitação será 

realizada no primeiro dia útil subsequente, mantendo–se inalterado o horário de Brasília–DF.  
 

5.3 – Os licitantes credenciados receberão a chave de identificação e a senha, que será pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, (art. 3°, § 1º, do Decreto 5450/2005), no site: 

https://www.licitardigital.com.br 

 
5.4 – O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de 

seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao Pregão Eletrônico, conforme disposto no Art. 3°, § 6°, do Decreto 5.450/2005. 

 

5.5 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema e ao SAAE - 

Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto 5.450/2005).  

 
6 – SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OU ESCLARECIMENTO 

 

6.1 – Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico 
ou físico, na forma do edital, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do pregão, sendo estas dirigidas ao Pregoeiro, devendo ser protocolizadas no SAAE - 
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano, à Rua Gov. Milton Campos nº 113 - Centro - Sete 

Lagoas/MG, ou através do e-mail licitacao@saaesetelagoas.com.br., conforme preconizado nos artigos 23 e 

24 do Decreto 10.024/2019. 
 

6.2 – Caberá ao pregoeiro e sua equipe de apoio, decidir sobre os pedidos de esclarecimentos e 
impugnação. 

 
6.3 – Acolhida petição contra o ato convocatório que implique modificação no edital, será efetuada 

republicação do edital, da mesma forma utilizada para o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

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

6.4 – Não serão conhecidos os esclarecimentos, providências ou impugnações, protocolizadas após os 
respectivos prazos legais. 

 

6.5 – Os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações, referentes ao processo licitatório, serão 

https://www.licitardigital.com.br/
https://www.licitardigital.com.br/
mailto:licitacao@saaesetelagoas.com.br
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respondidos e disponibilizados para todos, através do site: https://www.licitardigital.com.br ou através de 

ofício endereçado às licitantes proponentes através de e-mail, sem contudo, que haja a identificação do 
solicitante. 

 

6.6 - Os licitantes deverão consultar diariamente o site https://www.licitardigital.com.br para verificação de 
inclusão de adendos e/ou esclarecimentos deste edital. 

 
6.6 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, nos seguintes sites: www.setelagoas.mg.gov.br e 

https://www.licitardigital.com.br Após apresentação da proposta e da documentação não serão aceitas 

alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 

7 – SISTEMÁTICA DE CADASTRAMENTO DE PROPOSTA 
 

7.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e 

horário marcados para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação sob 
pena de desclassificação. 

 
7.1.2 – O licitante é responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. Os preços não poderão ser 

onerados em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro. 
 

7.2 – O licitante deverá acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 
7.3 – A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no edital, e os preços deverão ser 

expressos em reais, com no máximo 02 casas decimais (ex. R$ 0,01).  
 

7.4 – A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de 
expectativa inflacionária ou de custo financeiro. 

 

7.4.1 – A proposta apresentada pela licitante com preços incompatíveis com os praticados no mercado 
(muito abaixo ou acima) poderá ser penalizada com a desclassificação. 

 
7.4.2 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e qualquer elemento que possa identificar a 

licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 
7.4.3. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente encaminhados. 
 

7.4.4 - O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da 
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais de 

um dia. 

 
7.4.5. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes 

informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances. 
 

7.5 – Deverá ser incluído nos preços propostos todos os impostos, taxas, seguro, frete, ISS/ICMS, despesas 

de fabricação e/ou manipulação e embalagem e outros encargos incidentes sobre o fornecimento, devendo, 

https://www.licitardigital.com.br/
https://www.licitardigital.com.br/
https://www.licitacoes-e.com.br/
https://www.licitardigital.com.br/
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sobretudo ser observada, em caso de contratação, a retenção, por ocasião do pagamento, realizadas sobre o 

valor total da fatura, quando do pagamento desta, referente às alíquotas discriminadas na Lei 123/2006.  
 

7.6 - Forma de Prestação dos serviços/Análises: Fracionada conforme demanda do SAAE, iniciando-se 

após solicitação expressa/ escrita (Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho) emitidos pelo SAAE - 
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano, ou de qualquer outro Órgão que tenha aderido a 

esta Ata de Registro de Preços. As análises deverão ser nos quantitativos previamente solicitados e os 
resultados disponibilizados em até 30 (trinta) dias impreterivelmente, contados da data da coleta das 

amostras, sendo que o não cumprimento poderá acarretar penalidades previstas no item 16 do edital da 

licitação. 
 

7.7 – É facultada a Administração a substituição do “Termo de Contrato” pela Ordem de Serviços e/ou Nota 
de Empenho sem perda de condições e garantias exigidas nesse edital, independentemente de seu valor, 

nos casos de serviços com entrega imediata e integral, dos quais não resultem obrigações futuras. 
 

7.7.1 – O edital apresenta a descrição básica dos serviços, devendo ser cotado serviços que estejam dentro 

das Normas vigentes, regulamentadas, registradas e reconhecidas. 
 

7.8 – O preço deverá ser cotado considerando-se a coleta das amostras de água, que deverá ser realizada 
nos locais dos poços artesianos e estação de tratamento de água Rio das Velhas, em dias e horários a  

serem definidos pelo Responsável do Laboratório do SAAE. 

 

7.9 - Validade da Proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias, contados da abertura do Pregão Eletrônico. 

Em caso de omissão será considerado o prazo estabelecido neste Edital, conforme Art. 6º da Lei nº 10.520, 
de 17/07/2002. 

7.10 – Garantia: a empresa vencedora do certame deverá garantir que durante toda a execução do 

contrato as análises estarão em conformidade com as especificações constantes deste edital e das normas 
dos órgãos oficiais competentes, tais como a Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde; 

responsabilizando-se por refazerem novas análises que forem rejeitadas por não atenderem as condições 
deste edital. 

 
7.11 - Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 meses, contados a partir da sua assinatura. 

 

7.11.1 – Caso necessite ultrapassar essa vigência (12) meses, ainda existindo saldo, poderá 
emitir contrato administrativo. 

 
8. DA ETAPA COMPETITIVA  

 

8.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições 

de execução detalhadas pelo edital. 
 

8.2. A partir do horário previsto para início da sessão pública do Pregão eletrônico em epígrafe, constante 
do preâmbulo deste, serão imediatamente informados sobre o recebimento de cada lance, horário de 

registro e valor. 

 
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário para o término do recebimento do 

lance, que será informado pelo https://www.licitardigital.com.br, na própria sessão do Pregão. 
 

8.4. Os licitantes poderão oferecer lance inferior ao seu último lance ofertado, mesmo que este seja superior 

https://www.licitardigital.com.br/
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ao menor lance registrado. 

 
8.5. O Sistema Eletrônico não aceita dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
8.6. Os licitantes deverão observar o valor do lance ofertado de modo a evitar dízima, e, caso ocorra, ao 

celebrar Contrato ou Ata de Registro de Preços, o valor será arredondado para baixo. 
 

8.7. Neste Pregão o modo de disputa adotado é o ABERTO, assim definido no inciso I art. 31 do 

Decreto n.º 10.024/2019, onde os licitantes poderão fazer lances públicos e sucessivos. 
 

8.7.1. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 
 

8.7.1.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários. 

 
8.7.1.2. Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente. 

 

8.8. No caso de desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do 
pregão e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, estes 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.8.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 
 

8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinicio somente decorridas 24h (vinte e quatro horas) da comunicação do fato aos 

participantes, por meio do site https://www.licitardigital.com.br 
 

8.9 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, estando fora das especificações solicitadas, 

ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital. 
 

8.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

 
8.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas no edital. 
 

8.12. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
8.12.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno 
porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á 

da seguinte forma: 

 

https://www.licitardigital.com.br/
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8.12.2 - a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, 
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 

habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

Pregão; 
 

8.12.3 - caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de desempate, conforme art. 44, 
da Lei Complementar nº 123/2006, será verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no 

endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no Portal da Transparência do Poder 

Judiciário, no endereço eletrônico www.portaltransparencia.jus.br, se o somatório de ordens bancárias 
recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício 

corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste Edital, já seria suficiente 
para extrapolar o faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar. 

 
8.12.4 - não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 

forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que 

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

 
8.12.5 - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, 

definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 
desempate; 

 
8.12.6 - a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo 

Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

 
8.12.7 - na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório 

prossegue com as demais licitantes. 
 

8.12.8 - DA NEGOCIAÇÃO 
 

8.12.9 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
8.12.10 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

 
9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 
9.1 – Serão adotados os seguintes critérios, quando do julgamento: 

 
9.1.1 – Conformidade das especificações constantes na proposta apresentada com as previstas neste edital. 

 

9.1.2 – Conformidade do preço proposto com o preço constante no relatório de preço máximo para cotação 
constante deste edital, que reflete valores decorrentes de consulta ao mercado. 

 
9.1.3 – Será considerada vencedora a proposta que, após cumprir todos os requisitos, e apresentar o 

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, mais parecer favorável do setor requisitante. 
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9.1.4 – A proposta original descrevendo de forma clara e detalhada das características dos serviços, que 

será observado como critério de classificação da proposta e outros elementos que os identifique de forma 
clara e inequívoca, observadas as especificações constantes deste edital. 

 

9.1.5 – Justificativa: A adjudicação global do lote se dará em virtude dos preços unitários 
ofertados na fase final de lances para cada item, onde deverão ser iguais ou menores aos 

preços médios unitários constantes desse edital. 
 

10 – DA COLETA DAS AMOSTRAS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES  

 
10.1 – COLETA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA: 

 
10.1.1 – Quando solicitada pelo SAAE, a coleta das amostras de água, a preservação, transporte das 

amostras, bem como o fornecimento de frascos e demais materiais e equipamentos necessários às coletas, 
serão de inteira responsabilidade da proponente vencedora da licitação.  

 

10.2 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES: 
 

10.2.1 – Deverão ser apresentadas 02 (DUAS) CÓPIAS DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES, em papel 
timbrado do órgão executor, devidamente assinada pelo responsável técnico credenciado no CRQ, E UMA 

CÓPIA GRAVADA EM CD. 

 
10.2.2 – No Relatório de Ensaios das análises emitidas pelo laboratório vencedor deverá conter a 

identificação, registro profissional, assinatura do responsável técnico pelas análises; bem como identificar o 
ponto em que foi coletada a água para a análise. 

 

10.2.3 – Não aceitaremos resultados scaneados via e-mail, a validade do resultado para pagamento deverá 
ser enviado em original assinada pelo responsável técnico credenciado no CRQ. 

 
11 – HABILITAÇÃO 

 
11.1 – A DOCUMENTAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir, que dizem respeito à 

habilitação institucional e legal da licitante proponente. Os documentos solicitados neste Edital não possuem 

obrigatoriedade de estar autenticados por cartório, devendo todas as fotocópias dos documentos, inclusive 
frente e verso, se houver, estarem acompanhadas dos respectivos originais, sob pena de não serem aceitos, 

sendo a verificação e autenticação realizada por membro do Departamento de Licitações e Compras do 
SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano, que atestará sua veracidade e 

autenticidade. 

 
11.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social, inclusive a última alteração (se houver), 

devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores. Registro comercial, no caso de empresa 

individual. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 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, no caso de consórcio, Declaração de intenção de constituição de Consórcio. 
 

11.1.2 - 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, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  

 



       

  

 

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO. 
Rua Gov. Milton Campos, 113 – Centro – Sete Lagoas/MG – CEP: 35.700-010. 

CNPJ: 24.996.845/0001-47 –  FONE: (31)  2106-0141 

 
Processo Licitatório:   4693/2020 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

Número da Licitação: 020/2020 

Registro de Preços: 020/2020 

Objeto: Sv. Análise de Água 

 

Página: 10 

11.1.3 – Certificado de Regularidade de Situação (CRS) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
 

11.1.4 – Prova de regularidade de tributos e contribuição Municipal e Estadual, feitas através de 

Certidões Negativas de Débito emitidas pelo órgão fazendário da sede da empresa licitante; 
 

11.1.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 

11.1.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Lei 

12.440, de 07 de julho de 2011). 
 

11.1.7 - Declaração de Garantia da qualidade do(s) serviço(s) ofertado(s), conforme modelo constante  
deste edital, sob pena de desclassificação.  

 

11.1.8 - Declaração ou atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que a licitante proponente já efetuou ou efetua serviços de acordo com as 

características técnicas do objeto solicitado neste edital, obedecendo cronograma de entregas dentro do 
estipulado pela empresa, não tendo assim nada que a desabone. Não será aceito declarações emitidas pela 

própria empresa participante da licitação. 

 
11.1.9 - Comprovação da Acreditação do laboratório de existência de Sistema de Gestão, com 

relação à norma NBR ISO/IEC 17.025:2005, nos termos do Art. 21, da Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro 
de 2011 do Ministério da Saúde. Competência técnica e a capacidade de gerar resultados tecnicamente 

válidos.  

 
11.1.10 – Apresentar Escopo da Acreditação; 

 
11.1.11 - Comprovação de registro da empresa no Conselho Regional de Química - CRQ; 

 
11.1.12 - Certidão de registro de pessoa física (responsável técnico) junto ao Conselho 

Regional de Química - CRQ; 

 
11.1.13 - Certidão de Aptidão Técnica emitido pelo CRBIO; 

11.1.14 - Certificado de Cadastro emitido pelo CRQ; 
11.1.15 - Certificado de Cadastro emitido pelo CRBIO; 

11.1.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica emitido pelo CRQ; 

11.1.20           - Anotação de Responsabilidade Técnica emitido pelo CRBIO. 
 

11.1.21 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação. 

 
11.1.22 - Comprovação da qualificação econômica financeira (EXCETO PARA OS LICITANTES 

ENQUADRADOS COMO MPE - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE): 

 
Cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível (2018) na 

forma da lei (ou balanço de abertura das licitantes que iniciaram suas atividades no ano em curso), que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, tomando com base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - 
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Disponibilidade Interna -IGP- DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas -FGV- ou de outro indicador que o 

venha substituir. 
 

Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 
 

1- publicados no Diário Oficial; ou 
2- publicado em Jornal de grande circulação; ou 

3- cópias xerográficas das páginas do livro diário onde se encontram lançado o balanço patrimonial, inclusive 

o termo de abertura e encerramento do mesmo livro, devidamente registrado na Junta Comercial, 
demonstrando que o Índice de Liquidez Corrente seja igual ou superior a 1,00 (um inteiro); o Índice de 

Liquidez Geral seja igual ou superior a 1,00 (um inteiro) e o Índice de Endividamento Geral seja igual ou 
inferior a 0,80 (oitenta centésimos) obtidos pelas fórmulas: 

 
ILC =  ATIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE 

 
ILG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

IEG =  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
ATIVO TOTAL 

 

11.2 – Excetuando–se os documentos emitidos pela Internet, todos os demais, deverão estar 
acompanhados do original, autenticados por cartório competente ou publicados em Órgão da Imprensa 

Oficial. Os documentos emitidos pela Internet serão as certidões emitidas pelos Órgãos da Administração 

fiscal tributária, conforme art. 35, inciso I, da Lei 10.522/2002. No caso do documento apresentar frente e 
verso, a autenticação deverá ser feita nos dois lados. 

 
12 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
12.1 – A proposta comercial deverá ser apresentada em uma via datilografada ou digitada, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, com as páginas rubricadas e assinadas pelo responsável legal da empresa licitante, 

devidamente identificado.  
 

12.1.1 – A proposta deverá ter de forma clara e detalhada as características dos produtos, com a indicação 
da marca, que será observado como critério de classificação da proposta e outros elementos que os 

identifique de forma clara e inequívoca, observadas as especificações mínimas constantes deste edital. 

 
12.2 – A proposta comercial deverá ser apresentada conforme modelo deste edital.  

 
12.3 – Os preços ofertados devem ser expressos em real (R$), unitários e totais com no máximo 02 (duas) 

casas decimais após a vírgula e devem compreender todos os custos e despesas que, direta ou 
indiretamente decorram do cumprimento pleno e integral do objeto deste edital, tais como estivessem aqui 

transcritos e sem se limitar a materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas embalagem, 

seguro, transporte, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, 
taxa de administração, tributos incidentes, ou outros encargos não explicitamente citados.  

 
12.4– O preço unitário máximo permitido para cotação, serão os preços constantes do Relatório de 

Preço Unitário Máximo Permitido para cada Item – constante deste edital, salvo contrário mediante análise e 

justificativa fundamentada pelo Sr. Pregoeiro. 



       

  

 

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO. 
Rua Gov. Milton Campos, 113 – Centro – Sete Lagoas/MG – CEP: 35.700-010. 

CNPJ: 24.996.845/0001-47 –  FONE: (31)  2106-0141 

 
Processo Licitatório:   4693/2020 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

Número da Licitação: 020/2020 

Registro de Preços: 020/2020 

Objeto: Sv. Análise de Água 

 

Página: 12 

 

13 – RECURSO 
 

13.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de três dias corridos para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo apresentar contra–razões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses.  

 
13.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na 

decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor.  

 
13.3 – A decisão relativa ao recurso será motivada pelo pregoeiro e submetida à apreciação da autoridade 

competente. O recurso não terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

13.4 – Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.  

 

13.5 – Os recursos administrativos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, ou peticionados na própria 
sessão. 

 
13.6 – Não serão aceitos os pedidos de recurso, em que as petições tenham sido apresentadas fora do 

prazo legal. 

 
14 – DA HOMOLOGAÇÃO 

 
14.1 – Finalizada a licitação e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

homologará a adjudicação realizada pelo Pregoeiro. 
 

14.2 – Homologada a licitação pela autoridade competente e subscrita a Ata de Registro pelo vencedor da 

licitação, a partir desta data será considerado o início do compromisso de fornecimento do detentor do 
Registro. 

 
15 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

15.1 - Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis a contar do 
recebimento da comunicação específica, para assinar a Ata de Registro de Preços, que obedecerá às 

condições indicadas na minuta deste edital, na qual estarão definidas as especificações mínimas, 
quantidades estimadas, e o preço unitário e global dos serviços a ser fornecido. Assinada a Ata de Registro 

de Preços, a solicitação dos itens registrados dependerá de requisição do SAAE - Serviço Autônomo de Água, 
Esgoto e Saneamento Urbano, e/ou Órgão que tenha aderido a Ata de Registro de Preços. 

 

15.1.1 – O objeto da presente licitação deverá respeitar as especificações fornecidas neste Edital, bem 
como ser de excelente qualidade e quantidade, ao tempo em que, deverá ser entregue diretamente ao 

Responsável Técnico do SAAE ou em qualquer outro local a ser indicado pelo SAAE e/ou Órgão que tenha 
aderido a Ata de Registro de Preços. 

 

15.2 - A Ata de Registro será válida por 12 meses, contados a partir da sua assinatura. 
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15.3 – A Ata de Registro poderá sofrer alterações, nos seguintes casos: 
 

15.3.1 – Em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado, ou no caso de ocorrência 

de fato que eleve o custo dos bens registrados, o SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento 
Urbano poderá promover as negociações junto aos detentores do Registro. 

 
15.3.2 – Quando por motivo superveniente o preço se tornar superior ao praticado do mercado, convocado 

o detentor do registro e frustrada a negociação, será liberado do compromisso assumido e serão 

convocados, no prazo de 03 (três) dias úteis, os demais fornecedores registrados na Ata para promover a 
negociação. 

 
15.3.3 – O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo 

administrativo e ensejará aditamento a Ata pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento 
Urbano, que deverá informar aos demais fornecedores, a nova ordem de registro. 

 

15.3.4 – Em qualquer hipótese de cancelamento de registro é assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 

15.3.5 – Não havendo êxito nas negociações, o SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento 
Urbano procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. 

 
15.4 - O SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano poderá liberar o fornecedor do 

compromisso assumido, sem aplicação de punição caso o preço do mercado esteja comprovadamente 
superior ao registrado na Ata, devendo isto ser motivado pelo fornecedor. 

 

15.5 – O Fornecedor poderá ter seu registro cancelado nas seguintes hipóteses: 
 

15.5.1 - se o fornecedor descumprir as condições estabelecidas neste edital, na Ata de Registro ou no 
Contrato que venha ser celebrado. 

 
15.5.2 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior ao praticado no 

mercado. 

 
15.5.3 - tiver presentes razões de interesse público. 

 
15.6 - O cancelamento da Ata de Registro ou de item, será formalizado por despacho de Autoridade 

Competente do SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano. 

 
15.7 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro ou de item registrado na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou 
de força maior devidamente comprovado. 

 
16 – DAS SANÇÕES - (CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.569 DE 22/11/2016)  

 

16.1 – A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Autarquia Municipal e será descredenciada, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado 

para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
 

16.1. cometer fraude fiscal; 

16.2. apresentar documento falso; 
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16.3. fizer declaração falsa; 

16.4. comportar-se de modo inidôneo; 
16.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93,94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

16.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

16.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
16.7. não mantiver a proposta. 

16.8.  não mantiver os preços registrados na ata  
 

16.9 - Sem prejuízo das sanções elencadas nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as 

sanções administrativas estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.569, de 22 de novembro de 2016: 
 

I- A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas previstas nos 
incisos I a IV do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 
a) advertência, observado o disposto no artigo 6º deste Decreto; 

b) multa, observado o disposto nos artigos 7º ao 10 deste Decreto; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, observado o disposto nos artigos 11 ao 14 deste Decreto; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 

aplicou a penalidade, observado o disposto nos artigos 15 ao 19 deste Decreto. 

 
II - previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02: 

 
a) impedimento de licitar; 

b) impedimento de contratar. 

 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 
- Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Licitante se responsabiliza civilmente 

pela execução do Contrato, obrigando-se a executá-lo em obediência às normas jurídicas e técnicas e aos 
regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as disposições contidas neste Edital e seus anexos. 

 

- Se o licitante, por ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Código Civil. 

 
- O licitante se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vícios redibitórios (ocultos), denunciados pelo 

Município, conforme arts. 445 e 446 do Código Civil. 

 
- Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em 

que dele a Autarquia tiver ciência. 
 

17 – REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 

17.1 – A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de 

razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá–la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
 

17.2 – A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços.  
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17.3 – No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurada o contraditório e a ampla 

defesa.  
 

18 – PAGAMENTO 

 
18.1 – O pagamento será efetuado pelo SAAE, com 30 (trinta) dias após a entrega dos resultados, mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo setor competente, para fiscalização dos serviços. 
 

18.2 – O pagamento será creditado em conta corrente do contratado, através de ordem bancária contra 

qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

 
18.3 – O SAAE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em 

desacordo com as especificações constantes deste Edital e em seus Anexos. 
 

18.4 - Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento 

provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 

que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao 
ano.  

 

18.5 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 
instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, 

que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação 
dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 

 

18.6 - No ato do pagamento serão comprovadas a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto 
à situação de regularidade da empresa, com apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao 

INSS, Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, CND emitida pela Prefeitura Municipal de Sete 
Lagoas – MG (para empresa com sede no município, conforme Lei Municipal nº 5.335/97) e a CNDT emitida 

pela Justiça do Trabalho. 
 

18.7 - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR A NOTA FISCAL CONTENDO O MESMO CNPJ APRESENTADO NA 

LICITAÇÃO, PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 
 
18.8 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

 
18.9 – O SAAE de Sete Lagoas/ MG reserva-se no direito de descontar do pagamento os eventuais débitos 

da Contratada, inclusive os relacionados com multas, previsto no edital. 

 
19 – FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

 
19.1 - A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução do objeto 

desta licitação observando se o mesmo está atendendo aos padrões exigidos pela portaria de consolidação 
nº 5 do Ministério da Saúde, será o Laboratório Central, através do Responsável Técnico do Laboratório do 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas/MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei 

Federal no 8.666/93. 
 

19.2 -  A prestação dos serviços será parcelada de acordo com as necessidades do SAAE. A solicitação será 
através de Ordem de Serviços e ou nota de empenho enviada via e-mail/fax ao setor responsável. 
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19.3 - O prazo para coleta das amostras é futura e parcelada, da seguinte forma:  
 

19.3.1 -  A contratada deverá enviar ao SAAE de Sete Lagoas/MG, UM TÉCNICO HABILITADO para coletar e 

conduzir as amostras até o laboratório contratado, seguindo o CRONOGRAMA DE COLETA DE AMOSTRAS DE 
ÁGUA, emitido pelo Responsável Técnico do Laboratório do SAAE.  

 
19.3.2 -  O prazo para entrega do resultado das análises será de até 30 (trinta) dias a contar da data da 

coleta das amostras, o qual deve ser cumprido rigorosamente. Dependendo do resultado de algumas 

análises este prazo de entrega pode ser prorrogado, a combinar com o Responsável Técnico do Laboratório 
do SAAE. 

 
19.3.4 -  A coleta das amostras deverá ser realizada nos locais solicitados, em dias e horários a serem 

definidas e acompanhadas por funcionário capacitado do Laboratório do SAAE de Sete Lagoas/MG.  
 

19.3.5 - Para o cumprimento do CRONOGRAMA DE COLETA DE AMOSTRAS, o técnico habilitado da 

contratada deverá se dirigir ao Setor de Laboratório do SAAE à Rua Felipe Vasconcelos nº 308, Centro – Sete 
Lagoas/MG e apresentar-se ao Responsável Técnico, que irá encaminhá-lo para a coleta das amostras. 

Gestor do contrato: Técnica Natália Tiago – Fone: 31-3776-9591 
 
19.3.6 - Caberá ao contratado arcar com todas as despesas do técnico habilitado responsável pela coleta das 

amostras.  
 

19.3.7 - A não entrega dos serviços, será motivo de aplicação das penalidades previstas no edital. 
 

20 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1 – As despesas referentes à contratação dos serviços, que figura como objeto desta licitação pública será 
atendida pela Dotação Orçamentária própria, obedecendo à disponibilidade financeira de cada exercício. 

 

21 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21.1 – O pregoeiro, no interesse público, poderá sanar erros ou falhas, relevar omissões ou erros puramente 
formais observados na documentação e na proposta comercial, desde que não contrariem a legislação vigente e 

não comprometam a lisura da licitação. 
 

21.2 – Caso necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão para realização de diligências, 
designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 

21.3 – O desatendimento das exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, 
desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de Pregão. 
 

21.4 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo pregoeiro. 
 

21.5 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no artigo 65, §§ 
1º e 2º, da Lei 8.666/93. 

 

21.6 – Os proponentes assumem todos os custos com a preparação e apresentação de suas propostas e o SAAE - 
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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21.7 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

 
21.8 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/ MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
 

22 – ANEXOS 
 

22.1 MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO. 

22.2 RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES 

22.3 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 

22.4 DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NOS MOLDES DA IN 480/2004. 

22.5 DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS. 

22.6 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

22.7 MINUTA DO CONTRATO 

22.8 RELATÓRIO DE PREÇO MÁXIMO PERMITIDO PARA CADA ITEM 

22.9 MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

Sete Lagoas/MG, 21 de setembro de 2020. 

 
 

 
Leonardo Alves de Araújo 

Pregoeiro 

 
 

Leonardo Davince Goulart 
Apoio 

 

 
Cirleidy Santana de Brandão 

Apoio 
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MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 A empresa .................................................................................................... com sede à 

............................................. (rua, n°, bairro, cidade e estado), CNPJ n°. ......................... por seu(s) 

representante(s) abaixo assinado(s), credencia Sr.(a)(s).................................................. portador da 
Carteira de Identidade (RG) n° ................. órgão expedidor .........., C.P.F. nº........................................ 

para representá-lo perante o SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano, nos atos 

relativos ao Pregão Eletrônico nº 20/2020 – Registro de Preços nº 20/2020 podendo, para tanto, 

apresentar proposta de preços e lances, assinar a proposta apregoada, assinar Atas, impugnar licitantes e 

propostas, recorrer de qualquer instância administrativa, denegar do direito de recurso, rubricar páginas de 
documentos, debater cláusulas contratuais, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, 

requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações, assinar contrato, enfim, praticar todos os atos 

necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento, nos termos do 
edital.  

 

 

Local e data:           _________________, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

__________________________________________________________________ 

  ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
  Cargo 

  Carteira de identidade 
  CPF 

 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante, com amplos poderes para 

praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E RESPONSABILIDADE 

 

__________________________________________________________________, inscrito no CNPJ 
nº _____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, sob  as penas da Lei e para fins 

de direito, conhecer os termos do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico nº 20/2020 – 

Registro de Preços nº 20/2020 do SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento 
Urbano, que rege a presente licitação, bem como todos os anexos que o integram, e  na qualidade 

de Proponente do procedimento de licitação, para o qual apresentamos proposta, declaramos ainda, 
que: 

● Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao 
Pregoeiro, sujeitando a eventuais averiguações que se façam necessários; 

● Comprometemo-nos a manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
● Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor; 
● Estamos cientes de que na execução do objeto da presente licitação, os resultados das análises 

deverão atender as Normas vigentes, Regulamentadas, Registradas e Reconhecidas; 

● Assumimos a entrega dos resultados de acordo com as especificações e demais anexos do 

edital, e comprometemo-nos toda responsabilidade pela coleta e transporte das amostras de água 

bruta, até ao laboratório contratado.  

  

 
 

______________, _____de__________2020. 
 

 

 
 

____________________________ 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
 

 
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO 

 

  PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4693/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020 

 

1 - DO OBJETO 
 

1.1 - É objeto da presente Licitação o Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 

análises de água, de acordo com as quantidades e necessidades do SAAE, conforme especificações 
constantes deste anexo e demais condições do edital. 

 
2 – DA COMPOSIÇÃO DO LOTE 

 

2.1 – Características Gerais 
 

2.1.1 - Todos os serviços ofertados no certame devem ser apresentados de acordo com as especificações 
técnicas constantes no presente Anexo e do Memorial Derscritivo; 

 
2.1.2 - Os serviços devem estar em conformidade com as Normas Técnicas pertinentes ao objeto; 

 

2.1.3 - As quantidades de serviços são as determinadas em cada item, de acordo com as características 
técnicas deste item e necessidades atuais do SAAE, conforme o lote nº 01 a seguir: 

 
Item ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  VR. UNIT. 

 
VR. TOTAL 

 

1 Saída do Tratamento Superficial ETA 
Rio das Velhas - Portaria de 

Consolidação n° 5/2017, Anexo XX 
(PRT 2914/11) - Portaria Completa - 

Analisar todos os parâmetros. 

UNID. 4 

  

2 Saída da Distribuição ETA - Produtos 
Secundários de Desinfecção 

UNID. 4 
  

3 Saída do Tratamento - Produtos 

Secundários de Desinfecção 
UNID. 4 

  

4 Saída do Tratamento Subterrâneo -

Portaria de Consolidação n° 5/2017, 
Anexo XX (PRT 2914/11) - Portaria 

Completa - Analisar todos os 
parâmetros. 

  78 

  

5 Saída de Distribuição - Portaria de 

Consolidação n° 5/2017, Anexo XX 
(PRT 2914/11) - Exceto microcistina e 

saxitoxinas e densidade de 

cianobactérias.  

UNID. 45 

  

6 Captação Subterrânea CONAMA396/08 

água para consumo captação 
subterrânea Completa. 

UNID. 135 
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7 
Captação Superficial - CONAMA 357/05 

captação superficial Classe 3 completa. 
UNID. 4 

  

8 Análises Extras (Gosto e Odor) REF. 
Portaria de Consolidação n°5 2017 

Anexo XX 

UNID. 15 
  

9 Análises Extras ( Coliformes totais, 
Escherichia Coli, Enterovírus, Giardia e 

Cryptosporidium) REF. Portaria de 

Consolidação n°5 2017 Anexo XX 

UNID. 10 

  

10 Despesas / Diárias UNID. 40   

 
3 – DAS CONDIÇÕES:  
 

3.1- Os preços unitários máximos permitidos para cotação, serão os preços constantes do Relatório de Preço 
Unitário Máximo Permitido deste edital.   

 

3.2 -  A prestação dos serviços será parcelada de acordo com as necessidades do SAAE; 
 

3.2.1 - Para os laboratórios que não possuírem todas as acreditações em relação à ABNT ISO/IEC 17025, 
serão aceitos, no mínimo, 70% dos parâmetros acreditados, podendo subcontratar os serviços de análises, 

limitando-se a, no máximo, 30% do total. Ressalta-se que o(s) laboratório(s) subcontratado(s) estará(ão) 
sujeitos as mesmas exigências da contratada e qualquer alteração contratual dos serviços subcontratados 

deverá previamente ser informado e analisado pelo contratante, de modo a não haver prejuízos futuros. 

 
3.3 - A coleta das amostras, quando solicitada pelo SAAE, será feita por Técnico Habilitado da Contratada, 

que fornecerá frascos e demais materiais e equipamentos necessários às coletas, e também a preservação e 
transporte das amostras até ao laboratório da contratada para as análises; 

 

3.4 - A apresentação dos resultados das análises deverá ser em 02 (duas) cópias em papel timbrado do 
órgão executor, devidamente assinada pelo responsável técnico credenciado no CRQ, e 01 (uma) cópia em 

CD. 
 

3.5 - O prazo para entrega dos resultados das análises será de até 30 (trinta) dias a contar da data da coleta 

das amostras de água, podendo ser alterado desde que acordado com o Responsável Técnico do Laboratório 
do SAAE. 

 
3.6 - Será considerada vencedora da disputa a licitante que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

para a realização das análises cuja relação figura neste Anexo III do Edital. 
 

___________________________________________, ________de ________de 2020. 

 
 

_______________________________________________________________ 
NOME DA EMPRESA 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

                                               
 OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante  
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MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

PROPONENTE:  

CNPJ:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

TELEFONE:  FAX:  

CELULAR:  E-mail:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CIDADE:   UF:  CEP:  

BANCO: AGÊNCIA:  CONTA BANCÁRIA:  

INSCRIÇÃO NO SIMPLES ( ) SIM     (  ) NÃO 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF: RG: 

 

A empresa acima qualificada vem apresentar sua proposta comercial para a prestação dos serviços, objeto 
do Edital do Processo Licitatório nº 4693/2020 - Pregão Eletrônico nº 20/2020 – Registro de Preços nº 

20/2020. 

 
1- Declara estar de acordo com os termos do Edital e seus Anexos; 

  
2 – Propomos, para a prestação dos serviços de análises de água constante do lote 001, o valor total do lote 

em R$.................(............................);  

 
3 – Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias; 

 
4 – Forma de entrega/recebimento: conforme item 19 e seus subitens do edital; 

 

5 – Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da proposta comercial, conforme 
art. 6º da Lei 10.520/2002; 

 
6 – Prazo de Entrega do resultado das análises, após coleta das amostras: Até 30 dias, conforme descrição 

constante do Memorial Descritivo de Serviços;  
 

7 - Validade da Ata de Registro de Preços:  12 (doze) meses, após a sua assinatura. 

 
Atenciosamente, 

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

____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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MODELO DE DECLARAÇÃO PARA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES 
(quando for o caso) 

 

 
 

 
Ilmo. Sr. 

(autoridade a quem se dirige) 

 
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA 

à (nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 

Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a 
realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

b) cumpre as obrigações acessórias  a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar 

à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual 
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, 

sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais 
pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à 

falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, 
de 27 de dezembro de 1990). 

 

   Local e data...................................................... 
 

   Assinatura do Responsável     

 

 

 
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
 

 

 
_____________________________________________, inscrito no CNPJ nº _____________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº__________________, DECLARA, no 

Procedimento Licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 020/2020 – Registro de Preços nº 

020/2020, ao SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano, ciente da 

responsabilidade Administrativa, Civil e Penal, que tenho conhecimento das especificações dos 

serviços, objeto deste Registro de Preços e das condições de garantia constantes de minha proposta 

comercial. Certifico que o serviço está dentro das Normas Técnicas regulamentadas, registradas e 

reconhecidas. DECLARO ainda estar ciente de que, todas as despesas com o técnico para a coleta das 

amostras e também todo o material e equipamentos necessários, bem como a preservação e o transporte 

das amostras até ao laboratório para análises, serão de inteira responsabilidade de minha empresa e caso 

seja(m) constado(s) defeito(s), falha(s), ou outros problemas/ vícios que possam comprometer a qualidade 

das análises, responsabilizo-me pelo refazimento imediato dos procedimentos, originário do meu 

fornecimento, sem prejuízo de reparar às minhas expensas, eventual dano causado a outros, e também sob 

pena de desclassificação do processo licitatório. 

 

______________, _____de__________2020. 

 
 

 
____________________________ 

Representante legal 
(com carimbo da empresa) 

 

 
 OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante 
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 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020 

     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4693/2020 

 

PROPONENTE:  

CNPJ:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

TELEFONE:  FAX:  

CELULAR:  E-mail:  

ENDEREÇO:  

BAIRRO:  CIDADE:   UF:    CEP:  

BANCO: AGÊNCIA:  CONTA BANCÁRIA:  

INSCRIÇÃO NO SIMPLES ( ) SIM     (  ) NÃO 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF: IDENTIDADE: 

E-MAIL: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1 - O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste no Registro de Preços para futuro e 

eventual fornecimento de análises de água, em laboratório acreditado e credenciado ISO IEC 
17025:2005, em cumprimento às exigências da Portaria Consolidação Nº 5/2017, do Ministério da 

Saúde, de acordo com quantidades e necessidades do SAAE, conforme especificação contida no 
Relatório de Especificações, Memorial Descritivo e demais anexos deste edital, atendendo a solicitação 

do Diretor Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano. 

 
1.1.1 - Para os laboratórios que não possuírem todas as acreditações em relação à ABNT ISO/IEC 17025, 

serão aceitos, no mínimo, 70% dos parâmetros acreditados, podendo subcontratar os serviços de análises, 
limitando-se a, no máximo, 30% do total. Ressalta-se que o(s) laboratório(s) subcontratado(s) estará(ão) 

sujeitos as mesmas exigências da contratada e qualquer alteração contratual dos serviços subcontratados 
deverá previamente ser informado e analisado pelo contratante, de modo a não haver prejuízos futuros. 

 

1.2 – Os valores constantes nesta Ata de Registro de Preços para fornecimento das análises deverão ser em 
reais. 

 
1.3 – Relação do lote constante nesta Ata de Registro de Preços: 

 

 
Item ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  VR. UNIT. 

 

VR. TOTAL 

 

1 Saída do Tratamento Superficial ETA 

Rio das Velhas - Portaria de 

Consolidação n° 5/2017, Anexo XX 
(PRT 2914/11) - Portaria Completa - 

Analisar todos os parâmetros. 

UNID. 4 

  

2 Saída da Distribuição ETA - Produtos 
Secundários de Desinfecção 

UNID. 4 
  

3 Saída do Tratamento - Produtos 
Secundários de Desinfecção 

UNID. 4 
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4 Saída do Tratamento Subterrâneo -

Portaria de Consolidação n° 5/2017, 

Anexo XX (PRT 2914/11) - Portaria 
Completa - Analisar todos os 

parâmetros. 

  78 

  

5 Saída de Distribuição - Portaria de 
Consolidação n° 5/2017, Anexo XX 

(PRT 2914/11) - Exceto microcistina 
e saxitoxinas e densidade de 

cianobactérias.  

UNID. 45 

  

6 Captação Subterrânea 
CONAMA396/08 água para consumo 

captação subterrânea Completa. 

UNID. 135 
  

7 Captação Superficial - CONAMA 

357/05 captação superficial Classe 3 
completa. 

UNID. 4 

  

8 Análises Extras (Gosto e Odor) REF. 

Portaria de Consolidação n°5 2017 
Anexo XX 

UNID. 15 

  

9 Análises Extras (Coliformes totais, 
Escherichia Coli, Enterovírus, Giardia 

e Cryptosporidium) REF. Portaria de 

Consolidação n°5 2017 Anexo XX 

UNID. 10 

  

10 Despesas / Diárias UNID. 40   

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SAAE não será obrigado a adquirir os itens 
referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através 

de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às 
empresas detentoras, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para 

tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Serão usuários do Registro de Preços o SAAE - Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano e 

qualquer Órgão da Administração Direta e Indireta ligado diretamente a Prefeitura Municipal de Sete 
Lagoas/ MG. 

Para cada item de que trata esta Ata, será observado quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes 

do Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2020 – Registro de Preços nº 20/2020, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso. 

O preço unitário a ser pago pelas análises será o constante da proposta atualizada apresentada, no Pregão 
Eletrônico nº 20/2020 – Registro de Preços nº 020/2020, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, 

a(s) qual(is) também a integram independentemente de transcrição. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – PAGAMENTO 

 
1- O pagamento será efetuado pelo SAAE, com 30 (trinta) dias após a entrega dos resultados, mediante 
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apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo setor competente, para fiscalização dos serviços. 

 
2- O pagamento será creditado em conta corrente do contratado, através de ordem bancária contra 

qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, 

agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
 

3- O SAAE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo 
com as especificações constantes deste Edital e em seus Anexos. 

 

4- Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento 
provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 

financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento). 

 
5- Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos 

com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que 

adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos 
envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 

 
6- No ato do pagamento serão comprovadas a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à 

situação de regularidade da empresa, com apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao 

INSS, Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, CND emitida pela Prefeitura Municipal de Sete 
Lagoas – MG (para empresa com sede no município, conforme Lei Municipal nº 5.335/97) e a CNDT emitida 

pela Justiça do Trabalho. 
 
7- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

 

8- Caso a empresa seja optante do SIMPLES, deverá juntar à(s) Nota(s) Fiscal(is) a Declaração nos moldes 

da IN SRF nº 480/2004, conforme anexo deste edital. 

 

9- O Contratado deverá apresentar a nota fiscal/fatura contendo o mesmo nº do CNPJ, apresentado na 
licitação, para efeito de pagamento. 

 
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA 

 

O presente instrumento tem vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. 
Caso necessite ultrapassar essa vigência (12 mêses), ainda existindo saldo, poderá emitir contrato 

administrativo. Gestor desse instrumento: Técnica Natália Tiago – Fone: 31-3776-9591 
   

CLÁUSULA QUINTA – CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias 

própria do orçamento anual da CONTRATANTE, obedecendo cada disponibilidade financeira de cada 
exercício. 

 
DAS SANÇÕES - (CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 5.569 DE 22/11/2016)  

 

A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a Autarquia Municipal e será descredenciada, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 

contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
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a) cometer fraude fiscal; 
b) apresentar documento falso; 

c) fizer declaração falsa; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93,94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

f) não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
g) deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

h) não mantiver a proposta. 

i)  não mantiver os preços registrados na ata  
 

Sem prejuízo das sanções elencadas nos artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções 
administrativas estabelecidas no Decreto Municipal nº 5.569, de 22 de novembro de 2016: 

 
I- A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas previstas nos 

incisos I a IV do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93: 

 
a) advertência, observado o disposto no artigo 6º deste Decreto; 

b) multa, observado o disposto nos artigos 7º ao 10 deste Decreto; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos, observado o disposto nos artigos 11 ao 14 deste Decreto; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 

aplicou a penalidade, observado o disposto nos artigos 15 ao 19 deste Decreto. 
 

II - previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02: 

 
a) impedimento de licitar; 

b) impedimento de contratar. 
 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 

- Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o Licitante se responsabiliza civilmente 

pela execução do Contrato, obrigando-se a executá-lo em obediência às normas jurídicas e técnicas e aos 
regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as disposições contidas neste Edital e seus anexos. 

 
- Se o licitante, por ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo, nos termos dos arts. 927 e ss., do Código Civil. 

 
- O licitante se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vícios redibitórios (ocultos), denunciados pelo 

Município, conforme arts. 445 e 446 do Código Civil. 
 

- Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em 
que dele a Autarquia tiver ciência. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 
 

A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução do objeto desta 
licitação observando se o mesmo está atendendo aos padrões exigidos pela portaria de consolidação nº 5 do 

Ministério da Saúde, será o Laboratório Central, através do Responsável Técnico do Laboratório do SAAE – 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas/MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 
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8.666/93. 

 
A prestação dos serviços será parcelada de acordo com as necessidades do SAAE. A solicitação será através 

de Ordem de Serviços e ou nota de empenho enviada via e-mail/fax ao setor responsável. 

 
O prazo para coleta das amostras é futura e parcelada, da seguinte forma:  

 
a) A contratada deverá enviar ao SAAE de Sete Lagoas/MG, UM TÉCNICO HABILITADO para coletar e 

conduzir as amostras até o laboratório contratado, seguindo o CRONOGRAMA DE COLETA DE AMOSTRAS DE 

ÁGUA, emitido pelo Responsável Técnico do Laboratório do SAAE.  
 

b) O prazo para entrega do resultado das análises será de até 30 (trinta) dias a contar da data da coleta das 
amostras, o qual deve ser cumprido rigorosamente. Dependendo do resultado de algumas análises este 

prazo de entrega pode ser prorrogado, a combinar com o Responsável Técnico do Laboratório do SAAE. 
 

c) A coleta das amostras deverá ser realizada nos locais solicitados, em dias e horários a serem definidas e 

acompanhadas por funcionário capacitado do Laboratório do SAAE de Sete Lagoas/MG.  
 

d) Para o cumprimento do CRONOGRAMA DE COLETA DE AMOSTRAS, o técnico habilitado da contratada 
deverá se dirigir ao Setor de Laboratório do SAAE à Rua Felipe Vasconcelos nº 308, Centro – Sete 

Lagoas/MG e apresentar-se ao Responsável Técnico, que irá encaminhá-lo para a coleta das amostras. 

 
Caberá ao contratado arcar com todas as despesas do técnico habilitado responsável pela coleta das 

amostras.  
 

A não entrega dos serviços, será motivo de aplicação das penalidades previstas no edital. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
O fornecimento previsto na Cláusula Primeira obedecerá ao estipulado neste INSTRUMENTO, bem como às 

disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 20/2020, além das obrigações assumidas, pela CONTRATADA, 
na Ata de Registro de Preços nº 020/2020, na proposta firmada e dirigida ao SAAE de Sete Lagoas/ MG, 

contendo o preço unitário e global do fornecimento a serem executados, documentos esses, constantes do 

Processo Licitatório nº 4693/2020 que independente de transcrição fazem parte integrante e complementar 
deste INSTRUMENTO.  

 
CLÁUSULA NONA – DA REGULARIDADE DA CONTRATADA 

 

Durante a vigência do presente instrumento, a CONTRATADA se obriga a manter rigorosamente em dia 
todas as condições que lhe foram exigidas para habilitação, especialmente a regularidade com a 

SEGURIDADE SOCIAL, com o FGTS, conforme art. 195, § 3º da Constituição Federal e Lei nº 9.012, de 30 
de março de 1995, com a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - MG, (para empresa com sede no município) 

conforme Lei Municipal nº 5.335 de 26 de maio de 1997 e com a Justiça do Trabalho. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 
A publicação do extrato do registrado de preços será efetuada no Diário Eletrônico do Município de Sete 

Lagoas/MG, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8666/93. 
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Sete Lagoas/MG,  de          2020. 

 
_________________________________________________ 

EMPRESA: 

Representante Legal: 
 

________________________________________________ 
PREGOEIRO 

 

_________________________________________________ 
EQUIPE DE APOIO 

 
_________________________________________________ 

EQUIPE DE APOIO 
 

_________________________________________________ 

DIRETOR PRESIDENTE 
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MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4693/2020 
 

 
De um lado o SAAE DE SETE LAGOAS/MG, sediado na Rua Major Campos, 83/107, Centro, Sete Lagoas – 

MG, inscrita no CNPJ sob nº 24.996.845/0001-47, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. 
….........,  daqui por diante denominado simplesmente “CONTRATANTE”, e, de outro lado, a licitante 

(QUALIFICAÇÃO DA FORNECEDORA), CNPJ:.........., endereço completo: .......................neste ato 

representado pelo Sr. (REPRESENTANTE LEGAL), Contato/Cel: ..................., daqui por diante 
denominado simplesmente “CONTRATADA”, pactuam o presente, com inteira sujeição à  Lei nº 10.520 de 

17/07/2002, Decreto nº 3.450/05, Decreto nº 7.892/13, Decretos Municipais nº 4.327/11, nº 4.328/11, e nº 
5.569/16, Lei nº 8.078 de 11/09/90, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e subsidiariamente pela Lei 

nº 8.666 de 21/06/1993 e respectivas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma das 
cláusulas a seguir expostas:                                                                       

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

O presente instrumento tem como objeto Sistema Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de 
análises de água, em laboratório acreditado e credenciado ISO IEC 17025:2005, em cumprimento às 

exigências da Portaria Consolidação Nº 5/2017, do Ministério da Saúde, de acordo com quantidades e 

necessidades do SAAE, conforme especificação contida no Relatório de Especificações – Anexo III, Memorial 
Descritivo – Anexo XII, e demais anexos deste edital, atendendo a solicitação do Diretor Presidente do SAAE 

- Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano,  conforme disposto no Edital de Pregão 
Eletrônico nº 20/2020 e Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, que passam a fazer parte 

integrante deste Contrato independente de transcrição. Quantitativos: 

 
 

 
Item ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  VR. UNIT. 

 
VR. TOTAL 

 

1 Saída do Tratamento Superficial ETA 
Rio das Velhas - Portaria de 

Consolidação n° 5/2017, Anexo XX 
(PRT 2914/11) - Portaria Completa - 

Analisar todos os parâmetros. 

UNID. 4 

  

2 Saída da Distribuição ETA - Produtos 
Secundários de Desinfecção 

UNID. 4 
  

3 Saída do Tratamento - Produtos 

Secundários de Desinfecção 
UNID. 4 

  

4 Saída do Tratamento Subterrâneo -

Portaria de Consolidação n° 5/2017, 
Anexo XX (PRT 2914/11) - Portaria 

Completa - Analisar todos os 
parâmetros. 

 UNID. 78 

  

5 Saída de Distribuição - Portaria de 

Consolidação n° 5/2017, Anexo XX 
(PRT 2914/11) - Exceto microcistina 

e saxitoxinas e densidade de 

UNID. 45 
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cianobactérias.  

6 Captação Subterrânea 
CONAMA396/08 água para consumo 

captação subterrânea Completa. 

UNID. 135 
  

7 Captação Superficial - CONAMA 
357/05 captação superficial Classe 3 

completa. 

UNID. 4 

  

8 Análises Extras (Gosto e Odor) REF. 

Portaria de Consolidação n°5 2017 
Anexo XX 

UNID. 15 

  

9 Análises Extras (Coliformes totais, 

Escherichia Coli, Enterovírus, Giardia 
e Cryptosporidium) REF. Portaria de 

Consolidação n°5 2017 Anexo XX 

UNID. 10 

  

10 Despesas / Diárias UNID. 40   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O presente Contrato é firmado em decorrência do PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/2020 – Registro de Preços 

nº 019/2020, homologado por despacho do Diretor Presidente do SAAE DE SETE LAGOAS, em conformidade 
com as normas ditadas pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 3.450/05, Decreto nº 7.892/13, 

Decretos Municipais nº 4.327/11, nº 4.328/11, e nº 5.569/16, Lei nº 8.078 de 11/09/90, Lei Complementar 
nº 123 de 14/12/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e respectivas alterações, e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 
 

Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 4693/2020 - Pregão Eletrônico 
nº 20/2020 – Registro de Preços nº 020/2020, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa 

obediência ao Edital Convocatório. 

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE FORNECIMENTO 

 

O prazo de entrega para o fornecimento do objeto desse contrato será de aproximadamente …. meses e 
será executado até ...../ ...../ ....... (de forma fracionada), conforme Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2020 

– Registro de Preços nº 20/2020, constante do Processo Licitatório nº 4693/2020, que independente de 

transcrição integra o presente instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO 

 
O SAAE de Sete Lagoas pagará a CONTRATADA, de acordo com a entrega realizada, o preço total de R$ 

................ (..................................). 
                                        

PARÁGRAFO PRIMEIRO - PAGAMENTO 

 
- O pagamento será efetuado pelo SAAE, com 30 (trinta) dias após a entrega dos resultados, mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo setor competente, para fiscalização dos serviços. 
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– O pagamento será creditado em conta corrente do contratado, através de ordem bancária contra qualquer 
instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

 
– O SAAE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços prestados estiverem em desacordo 

com as especificações constantes deste Edital e em seus Anexos. 
 

- Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento 

provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 

que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento). 
 

- Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos 
com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que 

adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos 

envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 
 

- No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à 
situação de regularidade da empresa, com apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao 

INSS, Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, CND emitida pela Prefeitura Municipal de Sete 

Lagoas – MG (para empresa com sede no município, conforme Lei Municipal nº 5.335/97) e a CNDT emitida 
pela Justiça do Trabalho. 

 
- A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR A NOTA FISCAL CONTENDO O MESMO CNPJ APRESENTADO NA 

LICITAÇÃO, PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADO. 

 
– Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 

 

– O SAAE de Sete Lagoas/ MG reserva-se no direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da 
Contratada, inclusive os relacionados com multas, previsto no edital. 

 
- Caso a empresa seja optante do SIMPLES, deverá juntar à(s) Nota(s) Fiscal(is) a Declaração (Anexo VIII 

do Edital) nos moldes do Anexo IV da IN SRF nº 480/2004, para que não ocorra retenção. 

 
CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA 

 
O presente instrumento de Contrato tem início na data de sua assinatura por um período estimado de ....... 

meses, prazo para a conclusão do pactuado, podendo ser prorrogado de acordo com as normas 

estabelecidas em edital. Gestor desse contrato: Técnica Natálai Tiago – Fone: 31-3776-9591 
   

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária de nº 
................  do orçamento anual da CONTRATANTE, obedecendo cada exercício financeiro e respectivas 

ordens de serviços parciais. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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O SAAE de Sete Lagoas obriga-se a: 

 
a) promover através do responsável previamente indicado pelo SAAE, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução deste Contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA 

as ocorrências e quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA. 

 b) efetuar o pagamento pelo fornecimento executado, à CONTRATADA, de acordo com as condições 

estabelecidas neste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obriga-se: 
 

Entregar as análises objeto deste contrato, nos dias e horários previamente indicados, ou em qualquer local 
ou horário previamente indicado pelo SAAE.   

 
A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução do objeto desta 

licitação observando se o mesmo está atendendo os padrões exigidos pela portaria 2.914/2011 do Ministério 

da Saúde, será o Responsável Técnico do Laboratório do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Sete Lagoas/MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 8.666/93. 

 
A prestação dos serviços será parcelada de acordo com as necessidades do SAAE. A solicitação será através 

de Ordem de Serviços e ou nota de empenho enviada via e-mail/fax ao setor responsável. 

 
O prazo para coleta das amostras de água é futura e parcelada, da seguinte forma:  

 
a) A contratada deverá enviar ao SAAE de Sete Lagoas/MG, UM TÉCNICO HABILITADO para coletar e 

conduzir as amostras até o laboratório contratado, seguindo o CRONOGRAMA DE COLETA DE AMOSTRAS DE 

ÁGUA, emitido pelo Responsável Técnico do Laboratório do SAAE.  
 

b) O prazo para entrega do resultado das análises será de até 30 (trinta) dias a contar da data da coleta das 
amostras de água, o qual deve ser cumprido rigorosamente. Dependendo do resultado de algumas análises 

este prazo de entrega pode ser prorrogado, a combinar com o Responsável Técnico do Laboratório do SAAE. 
 

c) A coleta das amostras de água bruta deverá ser realizada nos locais solicitados, em dias e horários a 

serem definidos pelo Responsável Técnico do Laboratório do SAAE de Sete Lagoas/MG.  
 

d) Para o cumprimento do CRONOGRAMA DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA o técnico habilitado da 
contratada deverá se dirigir á sede administrativa do SAAE à Rua Major Campos nº 83, Centro – Sete 

Lagoas/MG no Setor de Laboratório, e apresentar-se ao Responsável Técnico, que irá encaminhá-lo para a 

coleta das amostras. 
 

e) Caberá ao contratado arcar com todas as despesas do técnico habilitado responsável pela coleta das 
amostras de água bruta.  

 
f) A não entrega dos serviços, será motivo de aplicação das penalidades previstas na cláusula sexta desta 

ata. 

 
g) As análises deverão constar padrão microbiológico, substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, 

desinfecção e produtos secundários da desinfecção, cianotoxinas, radiotividades e padrão organoléptico de 
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potabilidade. 

 
h) Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como fretes, impostos, 

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do objeto e apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitado pelo SAAE; 
 

i) Executar as entregas dos serviços, objeto deste contrato, com rapidez e eficiência; 
 

j) Entregar o(s) serviço(s) nos horários previamente agendados ou em horários alternativos, previamente 

acordados formalmente com o SAAE; 
 

k) Reparar ou indenizar, a juízo e dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e quaisquer 
avarias ou danos causados aos bens do SAAE de Sete Lagoas, ou a terceiros, decorrentes de ação ou 

omissão, dolosa ou culposa de seus empregados e fornecedores; 
 

l) Substituir qualquer empregado a pedido do SAAE, quando julgado indesejável ou inconveniente ao 

serviço; 
 

m) Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança e higiene do 
SAAE; 

 

n) Responsabilizarem-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 
fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas, 

equipamentos e máquinas sob sua responsabilidade, devendo apresentar de imediato, quando solicitado, 
todos e quaisquer comprovantes do pagamento e quitação; 

 

o) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários resultantes da 
execução deste Contrato, não transferindo ao SAAE de Sete Lagoas, em caso de inadimplência da 

CONTRATADA, com referência a esses encargos, a responsabilidade por seu pagamento, nem podendo 
onerar o objeto deste Contrato. 

 
p) Para os laboratórios que não possuírem todas as acreditações em relação à ABNT ISO/IEC 17025, serão 

aceitos, no mínimo, 70% dos parâmetros acreditados, podendo subcontratar os serviços de análises, 

limitando-se a, no máximo, 30% do total. Ressalta-se que o(s) laboratório(s) subcontratado(s) estará(ão) 
sujeitos as mesmas exigências da contratada e qualquer alteração contratual dos serviços subcontratados 

deverá previamente ser informado e analisado pelo contratante, de modo a não haver prejuízos futuros. 
 

q) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na compra, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

Executado o Contrato, o seu objeto será recebido e terá garantia de acordo com o: 
 

a) o recebimento do objeto será realizado na forma do Art. 73, Inciso II, alíneas a) e b) da Lei nº 8.666 de 

21.6.93. 
 

b) o conforme cláusula 19 do Edital de Pregão Eletrônico nº 20/2020 – Registro de Preços nº 20/2020, 
constante do Processo Licitatório nº 4693/2020, que independente de transcrição integra o presente 

instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES  

 
10.1 - - Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste Processo Licitatório, as 

licitantes e, ou, contratadas, garantida a defesa prévia, ficam sujeitas às sanções administrativas constantes 

no Decreto Municipal nº 5.569 de 22/11/2016, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas 

nas Leis Federais nº 10.520 de 17/07/2002 e nº 8.666 de 21/06/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

 
A CONTRATADA que falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o 

Município de Sete Lagoas e será descredenciada do CRC da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/ MG, sem 
prejuízo das multas previstas, tudo conforme Cláusula Décima deste Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

O fornecimento previsto na Cláusula Primeira obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às 
disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 20/2020, além das obrigações assumidas, pela CONTRATADA, 

na Ata da Sessão Pública e da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 20/2020, na proposta 

firmada e dirigida ao SAAE de Sete Lagoas/ MG, contendo o preço unitário e global do fornecimento a serem 
executados, documentos esses, constantes do Processo Licitatório nº 4693/2020 que independente de 

transcrição fazem parte integrante e complementar deste Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 
O resumo deste contrato será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, até o quinto dia útil do 

mês seguinte da data de sua assinatura, não ultrapassando ao prazo de 20 dias daquela data. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA REGULARIDADE DA CONTRATADA 

 
Durante a vigência do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a manter rigorosamente em dia todas as 

condições que lhe foram exigidas para habilitação, especialmente a regularidade com a SEGURIDADE 
SOCIAL, com o FGTS, conforme art. 195, § 3º da Constituição Federal e Lei nº 9.012, de 30 de março de 

1995, com a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - MG, conforme Lei Municipal nº 5.335 de 26 de maio de 
1997 e com a Justiça do Trabalho – CNDT. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 
 

Para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste Contrato, fica eleito o foro da Comarca de Sete 
Lagoas / MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos legais, juntamente com duas testemunhas que também o 

assinam. 
 

 
 

 

 
 

  



       

  

 

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO. 
Rua Gov. Milton Campos, 113 – Centro – Sete Lagoas/MG – CEP: 35.700-010. 

CNPJ: 24.996.845/0001-47 –  FONE: (31)  2106-0141 

 
Processo Licitatório:   4693/2020 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

Número da Licitação: 020/2020 

Registro de Preços: 020/2020 

Objeto: Sv. Análise de Água 

 

Página: 37 

 

Sete Lagoas / MG, _____ de _____________________ de 2020. 
 

 

CONTRATANTE __________________________________ 
                                                                          

CONTRATADA ___________________________________ 

 

 

TESTEMUNHA: __________________________________ 
                        CPF: 

TESTEMUNHA: __________________________________ 
                        CPF: 
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RELATÓRIO DE PREÇO MÁXIMO PERMITIDO PARA COTAÇÃO REF. CADA ITEM 

 

 

Ite
m 

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.  VR. UNIT. 
ESTIMADO 

VR. TOTAL 
ESTIMADO  

1 Saída do Tratamento Superficial ETA Rio 
das Velhas - Portaria de Consolidação n° 

5/2017, Anexo XX (PRT 2914/11) - 
Portaria Completa - Analisar todos os 

parâmetros. 

UNID. 4 2.300,00 9.200,00 

2 Saída da Distribuição ETA - Produtos 
Secundários de Desinfecção 

UNID. 4 490,00 1.960,00 

3 Saída do Tratamento - Produtos 

Secundários de Desinfecção 
UNID. 4         490,00 1.960,00 

4 Saída do Tratamento Subterrâneo -

Portaria de Consolidação n° 5/2017, 
Anexo XX (PRT 2914/11) - Portaria 

Completa - Analisar todos os 
parâmetros. 

  78 2.400,00 187.200,00 

5 Saída de Distribuição - Portaria de 

Consolidação n° 5/2017, Anexo XX (PRT 
2914/11) - Exceto microcistina e 

saxitoxinas e densidade de 
cianobactérias.  

UNID. 45 1.950,00 87.750,00 

6 Captação Subterrânea CONAMA396/08 

água para consumo captação 
subterrânea Completa. 

UNID. 135 1.495,00 201.825,00 

7 
Captação Superficial - CONAMA 357/05 

captação superficial Classe 3 completa. 
UNID. 4 1.990,00 7.960,00 

8 Análises Extras (Gosto e Odor) REF. 
Portaria de Consolidação n°5 2017 

Anexo XX 

UNID. 15 795,00 11.925,00 

9 Análises Extras (Coliformes totais, 
Escherichia Coli, Enterovírus, Giardia e 

Cryptosporidium) REF. Portaria de 
Consolidação n°5 2017 Anexo XX 

UNID. 10        1.490,00 14.900,00 

10 Despesas / Diárias UNID. 40         1.290,00 51.600,00 

VALOR TOTAL DO LOTE      576.280,00 
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 
 

ANÁLISES DE ÁGUA EM LABORATÓRIO ACREDITADO E CREDENCIADO ISO IEC 17025, CONFORME 
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

OBJETIVO:  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
AMOSTRAGEM E ANÁLISES DE ÁGUA. 

 
Deverá ser obedecida a metodologia estabelecida no artigo 22º da referida Portaria, que assim estabelece:  

 

“Art. 22º. As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros previstos nesta 
Portaria devem atender às normas nacionais ou internacionais mais recentes, tais como:  
I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de autoria das instituições 
American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e 
Water Environment Federation (WEF);  
II - United States Environmental Protection Agency (USEPA);  
III - normas publicadas pela International Standartization Organization (ISO); e  
IV - metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).”   
Localização: ETA Rio das Velhas (estrada que liga Sete Lagoas a Funilândia, Fazenda Cambaúbas, s/n, 

Zona Rural, Funilândia), Captação Rio das Velhas (Fazenda Talismã, Zona Rural, Funilândia) e perímetro 

urbano de Sete Lagoas. 
JUSTIFICATIVA:  

 A prestação do serviço objeto desta licitação visa atender as necessidades deste Município de Sete 
Lagoas/MG, em função da obrigatoriedade exigida pela Portaria nº5 do Ministério da Saúde em água para 

consumo humano e Resolução CONAMA 396/08 e 357/05 para análises de água bruta, subterrânea e 
superficial respectivamente. 

QUANTIDADE ESTIMADA:  

 4 análises na saída do tratamento da ETA (RAT) para todos parâmetros do anexo XX da Portaria de 

Consolidação nº 5. A amostragem será realizada ETA Rio das Velhas no município de Funilândia. Ponto 
de coleta: saída do tratamento. 

 4 análises no sistema de distribuição da água proveniente da ETA Rio das Velhas para os parâmetros 

Produtos Secundários de Desinfecção. A amostragem será em 4 pontos localizados na zona urbana de 
Sete Lagoas. Ponto de coleta: reservatórios e/ou rede de distribuição. 

 

 4 análises na saída do tratamento da ETA (RAT) para os parâmetros Produtos Secundários de 

Desinfecção. A amostragem será realizada ETA Rio das Velhas no município de Funilândia. Ponto de 
coleta: saída do tratamento. 

 78 análises em água tratada para todos os parâmetros do anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5. A 

amostragem será realizada na saída do tratamento em pontos localizados na zona urbana e rural de 
Sete Lagoas. Ponto de Coleta: saída do tratamento captação subterrânea. 

 45 análises em água tratada para todos os parâmetros do anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, 

exceto microcistinas, saxitoxinas e densidade de cianobactérias. A amostragem será em pontos 
localizados na zona urbana e rural de Sete Lagoas. Ponto de coleta: distribuição da água. 
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 135 análises em água bruta para todos os parâmetros da Resolução Conama 396/08. A amostragem 

será realizada nos poços de captação subterrânea urbana e rural de Sete Lagoas. Ponto de coleta: saída 

de água bruta dos poços. 
 4 análises em água bruta proveniente do Rio das Velhas para os parâmetros da Resolução Conama 

375/05. A amostragem será realizada na captação superficial do Rio das Velhas. Ponto de coleta: 

Funilândia. 

 15 análises extras de gosto e odor conforme a necessidade. Ponto de coleta: ETA e zona urbana de Sete 

Lagoas. 
 10 análises extras de coliformes totais, e.coli, enterovirus, giárdia e cryptosporidium conforme a 

necessidade. Ponto de coleta: Funilândia. 

 
 40 diárias de coleta ou despesas para coleta. 

 

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS: 

 
Será de responsabilidade total da empresa contratada para prestação dos serviços objeto desta licitação a 

integral e perfeita execução do objeto ora licitado, conforme definição do respectivo Edital e seus anexos, 
devendo ser atendidas todas as disposições legais pertinentes e vigentes, especialmente a Portaria º 5 do 

Ministério da Saúde. 
 

A coleta, deslocamento do técnico e conservação das amostras será de total responsabilidade do laboratório 

contratado. As amostragens serão divididas mensalmente em datas previamente agendadas e comunicadas 
através de um cronograma de coleta a ser montado pelo Laboratório de Controle de Qualidade do SAAE ou 

conforme a necessidade. 
 

Conforme a Resolução SMA nº. 37, de 30 de agosto de 2006, o laboratório de ensaio deve, 

obrigatoriamente, estar acreditado segundo a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025, pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, nos parâmetros físicos, químicos orgânicos e 

inorgânicos e microbiológicos determinados. 
 

O procedimento de coleta das amostras deve obedecer às orientações técnicas publicadas pela Secretaria de 
Estado da Saúde. 

 

A empresa vencedora do certame deverá manter no quadro de funcionários químico responsável pela 
empresa, o qual deve estar cadastrado junto ao Conselho Regional de Química e ter formação superior 

compatível com as atividades de execução das análises e assinatura de laudos analíticos. 
 

Fica expressamente assegurado ao SAAE Sete Lagoas, rejeitar no todo ou em parte, o serviço executado, 

caso seja constatado que não atendam ou contrariem as exigências estabelecidas no presente edital. Em 
caso de questionamento de resultados por parte do SAAE, o laboratório contratado deverá realizar nova 

análise ou amostragem referente ao parâmetro questionado. O custo pela recoleta é de total 
responsabilidade da contratada. Nesta hipótese, a empresa vencedora do certame terá de substituir, por sua 

conta e risco, sem quaisquer ônus, os serviços rejeitados. 

 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES: 

 
Os resultados deverão ser apresentados em comparação com a legislação. Os laudos de análises deverão ser 

apresentadas em meio físico em papel timbrado do órgão executor e em meio eletrônico através de e-mail, 
devidamente assinados pelo responsável técnico credenciado no CRQ. 

 

No Relatório de Ensaios das análises emitidas pelo laboratório vencedor deverá conter a identificação, 
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registro profissional, assinatura do responsável técnico pelas análises, bem como identificação do ponto em 

que foi coletada a água para a análise. 
 

A validade do resultado para pagamento só será aceita mediante a entrega dos laudo originais em meio 

físico. A emissão de laudo em sites e via e-mail não será aceita como concluída a entrega de laudo, servirá 
apenas como informativo.  

 
DA FISCALIZAÇÃO / PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A área competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar a execução do objeto desta 
licitação observando se o mesmo está atendendo aos padrões exigidos pela portaria de consolidação nº 5 do 

Ministério da Saúde, será o Laboratório Central, através do Responsável Técnico do Laboratório do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas/MG, observados os artigos 67 a 76, da Lei Federal no 

8.666/93. 
 

A prestação dos serviços será parcelada de acordo com as necessidades do SAAE. A solicitação será através 

de Ordem de Serviços e ou nota de empenho enviada via e-mail/fax ao setor responsável. 
 

O prazo para coleta das amostras é futura e parcelada, da seguinte forma:  
 

a) A contratada deverá enviar ao SAAE de Sete Lagoas/MG, UM TÉCNICO HABILITADO para coletar e 

conduzir as amostras até o laboratório contratado, seguindo o CRONOGRAMA DE COLETA DE AMOSTRAS DE 
ÁGUA, emitido pelo Responsável Técnico do Laboratório do SAAE.  

 
b) O prazo para entrega do resultado das análises será de até 30 (trinta) dias a contar da data da coleta das 

amostras, o qual deve ser cumprido rigorosamente. Dependendo do resultado de algumas análises este 

prazo de entrega pode ser prorrogado, a combinar com o Responsável Técnico do Laboratório do SAAE. 
 

c) A coleta das amostras deverá ser realizada nos locais solicitados, em dias e horários a serem definidas e 
acompanhadas por funcionário capacitado do Laboratório do SAAE de Sete Lagoas/MG.  

 
d) Para o cumprimento do CRONOGRAMA DE COLETA DE AMOSTRAS, o técnico habilitado da contratada 

deverá se dirigir ao Setor de Laboratório do SAAE à Rua Felipe Vasconcelos nº 308, Centro – Sete 

Lagoas/MG e apresentar-se ao Responsável Técnico, que irá encaminhá-lo para a coleta das amostras. 
 

Caberá ao contratado arcar com todas as despesas do técnico habilitado responsável pela coleta das 
amostras.  

 

A não entrega dos serviços, será motivo de aplicação das penalidades previstas no edital. 
 

Obrigações da contratada: 
 

Apresentar programa de controle interno e externo de qualidade, apresentação documentada das 
metodologias utilizadas para os parâmetros a serem analisados no objeto do contrato e apresentar as 

calibrações dos equipamentos utilizados. 

 
Fornecer todos os materiais necessários à coleta e análise das amostras, sem qualquer custo adicional e 

garantir a preservação e conservação da amostra até o momento da análise, dentro das normas e 
procedimentos de amostragem. 

 

Apresentar Relatório Analítico validado para atender às exigências legais da Portaria de Consolidação nº 5, 
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do Ministério da Saúde, Conama 396/08 e Conama 375/05. 

 
Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do trabalho 

e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados os EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual) necessários à execução do objeto do respectivo contrato administrativo. 
 

As demais obrigações da empresa a ser contratada são as constantes da MINUTA DE CONTRATO, parte 
integrante e inseparável do edital completo que rege esta licitação. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO: 
 

A conferência dos serviços realizados mensalmente, será feita pelo Setor de Laboratório do SAAE, por 
pessoas capacitadas e treinadas para tal através da análise do laudo entregue fisicamente em papel 

timbrado e assinado pelo responsável técnico. 
 

Após a conferência, o setor de laboratório emitirá planilhas/medição atestando que os produtos foram 

entregues dentro das condições exigidas pelo SAAE. 
 

A empresa prestadora dos serviços deverá emitir NF após o fornecimento dos laudos, caso os mesmos sejam 
aprovados pelo SAAE.  

 

O SAAE efetuará o pagamento em 30 dias após recebimento e aceite da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(s) 
acompanhada da Certidão Negativa junto ao INSS, Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS e 

da CND emitida pela Prefeitura Municipal de Sete Lagoas – MG, conforme Lei Municipal nº. 5.335/97 de 
16/05/1997. 

 

 
 

Natalia Luciana Costa Tiago 

Química Responsável Técnica/SAAE Sete Lagoas 

CRQ-MG 02202807 


