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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023. 
 

EDITAL Nº 003/2023 
 
 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas - MG, mediante o Pregoeiro devidamente designado 

pela Portaria nº SAAE-TPO-021/2022 de 11 de julho de 2022, Sr. Marcos Henrique de Abreu, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL; do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 A fim de selecionar proposta objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição do objeto 
enunciado no Título I deste Edital. 
 
 A abertura da sessão será às 08 horas, DO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, na sala de licitações do SAAE, 
situado na Avenida Ipiranga, nº 981, Centro, na cidade de Três Pontas/MG, quando deverão ser apresentados, no 
início, OS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, conforme estipulado no Título 3, e OS ENVELOPES 
PROPOSTA COMERCIAL, conforme estipulado no Título 4, e DOCUMENTAÇÃO, conforme estipulado no Título 
6), todos deste Edital. Caso não haja expediente nesta data, a sessão será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, na mesma hora e local aqui mencionado. 
 
 O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, 
Decreto Municipal nº 3.721/02, Decreto Municipal nº 6.043/08, Lei Municipal nº 2.678/06, Lei Municipal nº 
3.147/2010; Lei Complementar 147/14 e suas alterações, Decreto Federal n° 8.538/15 e pelas demais normas 
aplicáveis ao objeto deste certame e condições estabelecidas neste Edital. 
 
 Este Edital será fornecido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas – MG, a qualquer 
interessado, na Seção de Compras e Patrimônio, situado a Avenida Ipiranga, nº 981 – Centro, na cidade de Três 
Pontas/MG, podendo ser retirado mediante requerimento onde conste o nome da Empresa, CNPJ, telefone, fax, e-
mail e indicação da pessoa responsável, ou pelo site: www.saaetpo.mg.gov.br 
 
1 - DO OBJETO: 
 
1.1 - Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Produtos Químicos, para serem aplicados 
no Tratamento de Água, para consumo humano; conforme quantidade estimada e especificações mínimas 
constantes a seguir: 

 
ITEM   QUANTID. UNIDADE      CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO                                         

=================================================================================================== 

   ITEM DE CONCORRÊNCIA AMPLA: 
 

1    75,0000 TONELADA     3354      SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO                                                                                                         

                                    PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, devendo conter os                                                                                   

                                    componentes nos percentuais, conforme                                                                                        

                                    discriminados abaixo:                                                                                                        

                                    Propriedades Físico-Químicas:                                                                                                

                                    - Estado Físico: líquido;                                                                                                    

                                    - Cor: âmbar                                                                                                                 

                                    - Odor: Inodoro;                                                                                                             

                                    - PH: 1,50 a 3,00 (solução a 10%);                                                                                           

                                    Temperaturas específicas ou faixas de temperatura                                                                            

                                    nas quais ocorrem mudanças de estado físico:                                                                                 

                                    - Ponto de Ebulição: 105 ºC;                                                                                                  

                                    - Ponto de Fulgor: Não aplicável;                                                                                            

                                    - Limite de explosividade superior/inferior: Não                                                                             

                                    aplicável;                                                                                                                   

                                    - Densidade: 1,300 a 1,350 g/cm;                                                                                             

                                    - Solubilidade: (com indicações do (s) solvente                                                                              

                                    (s): solúvel em água);                                                                                                       

                                    - Outras informações: Produto inorgânico, não                                                                                

                                    Combustível, solúvel em água (solução aquosa ácida);                                                                                

                                    ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:                                                                                                       

                                    - Alumínio Solúvel em água com Al2O3 7,5%  a 9,0%                                                                           
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                                    - Ferro solúvel em água como Fe2O3 = 0,00 a 1,20%                                                                           

                                    - Acidez Livre como (H2SO4) = 0,00% a 0,5%                                                                                   

                                    - Basicidade Livre como (Al2O3) = 0,00% a 0,40%                                                                                

                                    Resíduos Insolúveis em água = 0,00% a 0,05 %                                                                                  

                                                                                                                                                                 

                                    Obs.: Produto líquido na cor âmbar, em solução                                                                               

                                    límpida.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

                                    ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4                                                                                         

                                    DE MAIO DE 2021 E ABNT NBR 15.784/2017                  

 

=================================================================================================== 

ITEM DE CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA:  
 
Item De Concorrência Exclusiva Para Microempresas (ME), Empresas De Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores Individuais (MEI), Conforme Artigo 48, III, Da Lei Complementar Nº 123/ 2006, 
Alterada Pela Lei Complementar Nº 147/2014.                                                
 

   1    25,0000 TONELADA     10911  SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO.                                                                                                         

                                    PARA TRATAMENTO DE AGUA                                                                                      

                                    (ME/EPP/MEI)                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                    PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, devendo conter os                                                                                   

                                    componentes nos percentuais, conforme                                                                                        

                                    discriminados abaixo:                                                                                                        

                                    Propriedades Físico-químicas:                                                                                                

                                    - Estado Físico: líquido;                                                                                                    

                                    - Cor: âmbar                                                                                                                 

                                    - Odor: Inodoro;                                                                                                             

                                    - PH: 1,50 a 3,00 (solução a 10%);                                                                                           

                                    Temperaturas específicas ou faixas de temperatura                                                                            

                                    nas quais ocorrem mudanças de estado físico:                                                                                 

                                    - Ponto de Ebulição: 105 C;                                                                                                

                                    - Ponto de Fulgor: Não aplicável;                                                                                            

                                    - Limite de explosividade superior/inferior: Não                                                                             

                                    Aplicável;                                                                                                                   

                                    - Densidade: 1,300 a 1,350 g/cm;                                                                                             

                                    - Solubilidade: (com indicações do (s) solvente                                                                              

                                    (s): solúvel em agua);                                                                                                       

                                    - Outras informações: Produto inorgânico, não                                                                                

                                    Combustível, solúvel em água (solução aquosa                                                                                

                                    ácida);                                                                                                                      

                                    ESPECIFICACAO TECNICA:                                                                                                       

                                    - Alumínio Solúvel em água com Al2O3 7,5% a 9,0%                                                                           

                                    - Ferro solúvel em água como Fe2O3 =  0,00 a 1,20%                                                                           

                                    .Acidez Livre como (H2SO4) = 0,00% a 0,5%                                                                                   

                                    . Basicidade Livre como (Al2O3) = 0,00% a 0,40%                                                                                

                                    Resíduos Insolúveis em água = 0,00% a 0,05 %                                                                                  

                                                                                                                                                                 

                                    Obs.: Produto liquido na cor âmbar, em solução                                                                               

                                    límpida.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

                                    ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4 DE MAIO DE                                                                              

                                    2021 E ABNT NBR 15.784/2017.                            

 

=================================================================================================== 

 
   ITEM DE CONCORRÊNCIA AMPLA: 

 

   1    30,0000 TONELADA     8166   ACIDO FLUOSSILÍCICO LÍQUIDO                                                                                                  

                                    - tipo especial para tratamento de água com as                                                                               

                                    seguintes propriedades físico-química:                                                                                       

                                    -Fórmula: H2SiF6;                                                                                                            

                                    -Composição:                                                                                                                 

                                    -Teor de H2SiF6 (mínimo) = 20%;                                                                                              

                                    -Teor de flúor (mínimo) = 15,4%;  

                                                                                            

                                    Característica:                                                                                                              

                                    -Estado físico: liquido;                                                                                                     

                                    -Densidade: 1,200 a 1,300;                                                                                                   
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                                    ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4                                                                                         

                                    DE MAIO DE 2021 E ABNT NBR 15784/2017                   

 

=================================================================================================== 

ITEM DE CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA:  
 
Item De Concorrência Exclusiva Para Microempresas (ME), Empresas De Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores Individuais (MEI), Conforme Artigo 48, III, Da Lei Complementar Nº 123/ 2006, 
Alterada Pela Lei Complementar Nº 147/2014.                                                
 

   1    10,0000 TONELADA     10912  ACIDO FLUOSSILÍCICO LÍQUIDO.                                                                                                 

                                    (ME/EPP/MEI)                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                    - tipo especial para tratamento de água com as                                                                               

                                    seguintes propriedades físico-química:                                                                                       

                                    -Fórmula: H2SiF6;                                                                                                            

                                    -Composição:                                                                                                                 

                                    -Teor de H2SiF6 (mínimo) = 20%;                                                                                              

                                    -Teor de flúor (mínimo) = 15,4%;  

                                                                                            

                                    Característica:                                                                                                              

                                    -Estado físico: líquido;                                                                                                     

                                    -Densidade: 1,200 a 1,300;  

                                                                                                  

                                    ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4 DE MAIO DE                                                                              

                                    2021 E ABNT NBR 15.784/2017.                            

 

===================================================================================================  

   ITEM DE CONCORRÊNCIA AMPLA: 
 

 

   1 75000,0000 LITRO        11493  HIDROXIDO DE CÁLCIO..                                                                                                        

                                    EM SUSPENSÃO AQUOSA                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

                                    ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:                                                                                                       

                                    Ca (OH)2 = 19,0% a 21,0% (concentração)                                                                                      

                                    Substancias Reativas HCI - CaCO3 = 0,80% (máximo)                                                                            

                                    SIO2 + RI: 0,25% (máximo)                                                                                                    

                                    Mg (OH)2: 0,50% (máximo)                                                                                                     

                                    Suspensão em 24h = 95,00% (mínimo)                                                                                           

                                    Massa especifica:  = 1,00 a 1,20 g/ml                                                                                        

                                    Retido em peneira de 0,075 mm: 0,60% (máximo)                                                                                

                                    Viscosidade corpo Ford 06 mm: 17 segundos                                                                                    

                                    Dioxinas e Furanos = isento                                                                                                  

                                    Impurezas Metálicas/Metais Pesados, Fluoretos,                                                                               

                                    Radionuclidios: Em conformidade com a ABNT NBR                                                                               

                                    15784/2017 e Portaria GM/MS n§ 888 de 04 de maio                                                                             

                                    de 2021.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

                                    Composições Químicas:                                                                                                        

                                    Hidróxido de Cálcio Ca (OH)2: 19% a 21%                                                                                      

                                    Substancias Reativas HCI - CaCO3: 0,80% (maximo)                                                                             

                                    Silica + Residuo Insoluvel - SiO2 + RI: 0,25%                                                                                

                                    (maximo)                                                                                                                     

                                    Hidróxido de Magnésio - Mg (OH)2: 0,50% (máximo)            

 

=================================================================================================== 

ITEM DE CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA:  
 
Item De Concorrência Exclusiva Para Microempresas (ME), Empresas De Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores Individuais (MEI), Conforme Artigo 48, III, Da Lei Complementar Nº 123/ 2006, 
Alterada Pela Lei Complementar Nº 147/2014.                                                
 

   1 25000,0000 LITRO        10913  HIDRÓXIDO DE CÁLCIO.                                                                                                         

                                    EM SUSPENSÃO AQUOSA                                                                                                          

                                    (ME/EPP/MEI)                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

                                    ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:                                                                                                       
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                                    Ca (OH)2 = 19,0% a 21,0% (concentração)                                                                                      

                                    Substâncias reativas HCI - CaCO3 = 0,80% (máximo)                                                                            

                                    SIO2 + RI: 0,25% (máximo)                                                                                                    

                                    Mg (OH)2: 0,50% (máximo)                                                                                                     

                                    Suspensão em 24h = 95,00% (mínimo)                                                                                           

                                    Massa específica:  = 1,00 a 1,20 g/ml                                                                                        

                                    Retido em peneira de 0,075 mm: 0,60% (máximo)                                                                                

                                    Viscosidade corpo Ford 06 mm: 17 segundos                                                                                    

                                    Dioxinas e Furanos = Isento                                                                                                  

                                    Impurezas Metálicas/Metais Pesados, Fluoretos,                                                                               

                                    Radionuclídios. 

 

                                    Em conformidade com a ABNT NBR                                                                               

                                    15784/2017 e PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4                                                                                      

                                    DE MAIO DE 2021                                                                                                              

                                                                                                                                                                 

                                    Composições Químicas:                                                                                                        

                                    Hidróxido de Cálcio Ca (OH)2: 19% a 21%                                                                                      

                                    Substâncias reativas HCI - CaCO3: 0,80% (máximo)                                                                             

                                    Sílica + Resíduo Insolúvel - SiO2 + RI: 0,25%                                                                                

                                    (Máximo)                                                                                                                     

                                    Hidróxido de Magnésio - Mg (OH)2: 0,50% (máximo)                                                                             

                                                                                                                                                                 

                                    Característica Físicas:                                                                                                      

                                    Suspensão em 24h = 95,00% (mínimo)                                                                                           

                                    Massa específica:  = 1,00 a 1,20 g/ml                                                                                        

                                    Retido em peneira de 0,075 mm: 0,60% (máximo)                                                                                

                                    Viscosidade corpo Ford 06 mm: 17 segundos (máximo)                                                                           

                                    Análises específicas (Análises realizadas por lote                                                                           

                                    recebido):                                                                                                                  

                                    Dioxinas e Furanos - Isento                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

                                    Alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio,                                                                              

                                    cadmio, cromo,                                                                                                               

                                    chumbo, ferro, manganês, mercúrio, selênio, tálio                                                                            

                                    zinco,                                                                                                                      

                                    Fluoreto e Radionuclídios, deverão estar em                                                                                  

                                    conformidade com a ABNT NBR 15784/2017 e                                                                                     

                                    PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4 DE MAIO DE 2021                                                                                   

                                                                                                                                                                 

                                    ME-EPP-MEI                                                  

=================================================================================================== 

 
   ITEM DE CONCORRÊNCIA AMPLA: 

 

   1 140000,000 LITRO        11225  POLICLORETO DE ALUMÍNIO                                                                                                      

                                    AQUISIÇÃO DE COAGULANTE POLICLORETO DE ALUMÍNIO                                                                              

                                    CONCENTRADO - PAC 12, PARA CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA                                                                              

                                    BRUTA DAS ETAS IPIRANGA E PARAÍSO.                                                                                           

                                    CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS                                                                                            

                                    FORMA FÍSICA: LÍQUIDO                                                                                                        

                                    COR: ÂMBAR                                                                                                                   

                                    PH(SOLUÇÃO 10%) A 25ºC : 3,0 a 5,0                                                                                           

                                    DENSIDADE A 25ºC: 1,28 + OU - 0,05G/CM3                                                                                      

                                    CONCENTRAÇÃO: 9 a 12%                                                                                                        

                                                                                                                                                                 

                                    ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº888 DE 04                                                                                         

                                    DE MAIO DE 2021 E ABNT NBR 15.784/2017                      

 

=================================================================================================== 

ITEM DE CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA:  
 
Item De Concorrência Exclusiva Para Microempresas (ME), Empresas De Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores Individuais (MEI), Conforme Artigo 48, III, Da Lei Complementar Nº 123/ 2006, 
Alterada Pela Lei Complementar Nº 147/2014.                                                
 

   1 40000,0000 LITRO        11270  POLICLORETO DE ALUMÍNIO.                                                                                                     

                                    AQUISIÇÃO DE COAGULANTE POLICLORETO DE ALUMÍNIO                                                                              

                                    CONCENTRADO - PAC 12, PARA CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA                                                                              

                                    BRUTA DAS ETAS IPIRANGA E PARAÍSO.                                                                                           
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                                    CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS                                                                                            

                                    FORMA FÍSICA: LÍQUIDO                                                                                                        

                                    COR: ÂMBAR                                                                                                                   

                                    PH(SOLUÇÃO 10%) A 25ºC : 3,0 a 5,0                                                                                           

                                    DENSIDADE A 25ºC: 1,28 + OU - 0,05G/CM3                                                                                      

                                    CONCENTRACAO: 9% a 12%                                                                                                       

                                                                                                                                                                 

                                    ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4                                                                                         

                                    DE MAIO  DE 2021 E ABNT NBR 15.784/2017                                                                                      

                                                                                                                                                                 

                                    ME-EPP-MEI                                                  

=================================================================================================== 

ITEM DE CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA:  
 
Item De Concorrência Exclusiva Para Microempresas (ME), Empresas De Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores Individuais (MEI), Conforme Artigo 48, III, Da Lei Complementar Nº 123/ 2006, 
Alterada Pela Lei Complementar Nº 147/2014.                                                
 

   1   500,0000 QUILO        6787   HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM                                                                                                     

                                    TABLETE, PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO                                                                                

                                    HUMANO                                                                                                                       

                                    ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:                                                                                                       

                                    .Diâmetro = aprox. 60 mm                                                                                                     

                                    .Largura = aprox. 40 mm                                                                                                      

                                    .Peso = aprox. 230 Gr                                                                                                        

                                    .Aprovado pela norma da ABNT-NBR 11.887                                                                                      

                                    . Características: Cloro mínimo 65%, resíduo                                                                                  

                                    Insolúvel em Água máximo 5%.                                                                                                 

                                    . Toxidade limites (mg/kg do produto) máximo:                                                                                 

                                    Antimônio 10,0, Arsênio 21,0, Bário 1.521,0,                                                                                 

                                    Cadmio                                                                                                                       

                                    10,0, Chumbo 21,0, cobre 4.347,0, Cromo 108,0,                                                                               

                                    Mercúrio 2,0, Selênio 21,0, Alumínio 434,0, Ferro                                                                             

                                    652,0, Manganês 217,0.                                                                                                       

                                                                                                                                                                 

                                    ATENDER A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 4                                                                                         

                                    DE maio DE 2021 E ABNT NBR 15.784/2017, ABNT NBR                                                                             

                                    11.887/2015                                                                                                                  

                                                                                                                                                                 

                                    OBS. Embalados em baldes de 10 kg até 50 kg                                                                                   

                                    ME-EPP-MEI                                                 

=================================================================================================== 

ITEM DE CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA:  
 
Item De Concorrência Exclusiva Para Microempresas (ME), Empresas De Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedores Individuais (MEI), Conforme Artigo 48, III, Da Lei Complementar Nº 123/ 2006, 
Alterada Pela Lei Complementar Nº 147/2014.                                                
 

   1 54000,0000 QUILO        9662   SAL GRANULADO-CLORETO DE SÓDIO                                                                                               

                                    -SEM IODO-GRANULOMETRIA MÍNIMA DE 2,00MM.            

=================================================================================================== 

        

                                              

Observações: 
 
a) Produtos colocados no SAAE de Três Pontas/MG, por conta e risco do fornecedor, inclusive descarga.   
 
b) Os produtos químicos deverão ter pureza otimizada, para fins habituais aos quais se destinam para 
tratamento de água potável. Não devem conter quaisquer substâncias em teores inibidores ou tóxicos aos 
seres vivos em geral e que venham a ser conferidos à água tratada. Os produtos devem atender as 
legislações pertinentes, especialmente a Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021, e atender a ABNT 
NBR 15784/2017. Deverá apresentar na entrega Laudo comprovado o atendimento das especificações e 
normas. 
 
c) DO HIPOCLORITO DE CÁLCIO: em PASTILHAS com diâmetro de 2,0 a 3,0 polegadas, fórmula: Ca (OCL) 
2, 65% a 70% de cloro ativo. 
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ESPECIFICAÇÕES CONFORME ABNT – NBR 11.887/15. 
 
- Características: Cloro ativo mínimo 65%, resíduo insolúvel em água máximo 5%. 
 
- Toxidade limites (mg/kg do produto) máximo: Antimônio 10,0, Arsênio 21,0, Bário 1.521,0, Cádmio 10,0, 
Chumbo 21,0, Cobre 4.347,0, Cromo 108,0, Mercúrio 2,0, Selênio 21,0, Alumínio 434,0, Ferro 652,0, Manganês 
217,0. (Os limites de toxidade foram calculados para uma dosagem máxima de 46mg/l (ppm) de Ca(OCL)2 a 
65%.  
 
- Todos os lotes do produto devem ser entregues com o prazo a vencer, com no mínimo 85% do período de validade 
disponível para utilização. 
 
- A pastilha deverá ser de lenta dissolução (considerar que o termo “lenta dissolução” significa que a dissolução do 
tablete leve em média 5 (cinco) horas, para vazão de 350 litros/hora). 
 
- Possuir validade de 12 meses e registro na ANVISA para potabilidade de água para consumo humano. 
 
- Embalagem: o produto deverá ser entregue em embalagem original do fabricante, capacidade de 10 kg a 
50 kg cada, os quais deverão preservar as características do produto constantes destas condições gerais, 
contendo no mínimo as seguintes inscrições: nome do produto, nome do fabricante, peso líquido, número 
do lote de fabricação/ano, datas de fabricação e validade de cada lote entregue, demais exigências de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e Legislação específica de transporte de 
produtos químicos. 
 
- Somente serão aceitos lotes em que o peso médio do conteúdo das embalagens apresentarem variação 
máxima de 1% do peso total individual e nominal de cada embalagem, de acordo com a Portaria INMETRO 
nº 074 de 25/05/1995. 
 
- As embalagens devem estar pesadas dentro do limite estabelecido acima dimensionadas de forma a evitar 
o vazamento e preservação do produto, bem como sua resistência ao manuseio/transporte/armazenamento. 
Também devem estar de acordo com a Portaria nº 326, de 11 de dezembro de 2006 e Resolução 420 da 
ANTT. 
 
- O não cumprimento destes itens sujeitará os lotes à expressa devolução destes ao fornecedor, bem como 
aplicadas as medidas constantes do Edital de Licitação. 
 
Quando tratar-se de produto importado deverão ser anexados junto com a PROPOSTA os seguintes documentos:  
 
1 - Cópia da documentação de importação do produto (guias). 
 
2 - Quando a importação não for efetuada diretamente pelo fornecedor adjudicado apresentar cópia de 
documentação comprovando ligação da importação ao fornecedor adjudicado (notas fiscais de importadores). 
 
BOLETINS DE ANÁLISE (HIPOCLORITO DE CÁLCIO): 
 
Para comprovação que o produto a ser ofertado atende integralmente as especificações da ABNT 11.887/2015, 
deverão ser anexados os laudos abaixo expedidos por laboratórios credenciados ANVISA e com validade de 180 
dias: 

 Teor de Cloro Ativo; 

 Residual de Insolúveis; 

 Metais Pesados; 

 Dioxinas e Furanos; 

 Homologação de embalagens INMETRO conforme exigência da Portaria nº 326, de 11 de dezembro de 2006 e 
resolução 420 da ANTT. 
Incluir obrigatoriamente também as seguintes informações nos boletins; data de validade do lote do 
produto, data de fabricação do lote do produto entregue, número e nota fiscal correspondente 
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d) Do SAL GRANULADO – CLORETO DE SÓDIO – SEM IODO – GRANULOMETRIA MINIMA DE 2,00MM  
(podendo ser fornecido sal grosso padrão churrasco) , desde que a composição química atenda às 
especificações): 
 

ITEM QUANT. 
UNIDADE  
DE  
MEDIDA 

CÓDIGO 
SAAE 

 
 
DISCRIMINAÇÃO 
 

01 54.000 QUILO 9662 

SAL GRANULADO – CLORETO DE SODIO – SEM IODO – GRANULOMETRIA 
MINIMA DE 2,00MM (podendo ser fornecido sal grosso padrão churrasco, desde 
que a composição química atenda às especificações). 
 
Especificações Mínimas: 

a) COMPOSIÇÃO QUÍMICA %: 

ANALISE UNIDADE TIPICA MAXIMO 

UMIDADE (H2O) % 0,050 2,0 

RESIDUOS INSOLUVEIS (RI) % 0,01 0,03 

CALCIO (CA2+) % 0,030 0,050 

MAGNESIO (MG2+) % 0,020 0,030 

DUREZA TOTAL PPM  -  500 

SULFATO (SO4) %  0,100 0,15 

CLORETO DE SODIO (NACL) BS %  99,69 100 

IODO MG/KG AUSENTE AUSENTE 

CADMIO  PPM - 0,5 

FERROCIANETO DE SODIO PPM AUSENTE AUSENTE 

ARSENIO PPM - 0,5 

MERCURIO PPM - 0,1 

*METODO DE REFERENCIA: NBR 10888. 
 

b) GRANULOMETRIA IDEAL %: 

MM MESH TYLER RETENÇÃO 

2,00 10 9 1,25 

 
 

c) PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS: 

ENSAIO VALOR DE REFERENCIA 

APARENCIA FISICA CRISTALINO, ISENTO DE IMPUREZAS 

COR BRANCA 

ODOR INODORO 

SABOR SALINO – SAL PROPRIO 

ASPECTO SOLIDO 

 
*NORMA DE REFERENCIA: DECRETO N° 75.697, DE 06/05/1975. 
 

 
Observações: 
 
- O produto deverá ter pureza otimizada, para fins habituais aos quais se destina tratamento de água potável. 
Não deve conter quaisquer substâncias em teores inibidores ou tóxicos aos seres vivos em geral e que 
venha a ser conferida a água tratada. O produto não deve ferir legislações pertinentes, especialmente a 
Portaria GM/MS nº  888 de 04 de maio de 2021, e atender a ABNT NBR 15784/2017. 
- Utilização do Produto: Gerador de Cloro. 
- Validade Mínima: 02 anos. 
- Embalagem: Saco Valvulado Polietileno 25 kg. 
- Produto deverá vir acompanhado de certificado de qualidade e ficha de segurança. 
- Material colocado no SAAE de Três Pontas/MG, por conta e risco do fornecedor, inclusive descarga.  
- FRETE CIF – TRÊS PONTAS/MG. 
 
1.2 – Os laudos dos produtos deverão ser apresentados nas entregas dos produtos. 
 
1.3 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para 
reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
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1.4 - São partes integrantes deste Edital os Modelos I, II, III, IV, VI bem como a MINUTA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 - DOS ITENS DE CONCORRÊNCIA AMPLA:  
 
2.1.2 - Poderão participar deste Pregão PARA OS OBJETOS REFERENTES AOS ITENS DE CONCORRÊNCIA 
AMPLA, as empresas estabelecidas no país do ramo de atividade do objeto da licitação que satisfaçam as 
condições e disposições contidas neste Edital e modelos em anexos, bem como apresentem a 
documentação relacionada no tópico HABILITAÇÃO.  
 
2.1.3 - Não serão admitidas nesta licitação as participações de empresas: 
 
2.1.4 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
2.1.5 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou por esta tenha 
sido declaradas inidôneas; 
 
2.1.6 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja a sua forma de constituição; e 
 
2.1.7 - Estrangeiras que não funcionam no país. 
 
2.2 - DOS ITENS DE CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA 
 
2.2.1 - Poderão participar deste Pregão PARA OS PRODUTOS REFERENTES AOS ITENS DE 
CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA, exclusivamente, as MICROEMPRESAS (ME), EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) estabelecidas no país, do ramo de atividade 
do objeto da licitação, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital, bem como 
apresentem a documentação relacionada no tópico HABILITAÇÃO. 
 
2.2.2 - Para os produtos referentes aos ITENS DE CONCORRÊNCIA EXCLUSIVA não serão admitidas nesta 
licitação as participações de empresas: 
 
2.2.3 - Que não sejam Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais;  
 
2.2.4 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  
 
2.2.5 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública Suspensa ou por esta tenha 
sido declarado inidôneo;  
 
2.2.6 - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja a sua forma de constituição,  
 
2.2.7 - Estrangeiras que não funcionam no país.  
 
2.2.8 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor 

da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 

primeiro colocado da cota principal. 

 

2.2.9 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá 

ocorrer pelo menor preço. 
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2.3 - As Licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, 02 (dois) 
envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1, sua Proposta Comercial conforme solicitado 
no Título 4 deste Edital, e no envelope nº 2  a Documentação comprobatória da Habilitação solicitada no 
Título 6 deste Edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, 
endereço e telefone, os seguintes dizeres: 

 

 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 - Aberta a sessão, os interessados e seus representantes, no ato do Credenciamento deverão estar 
devidamente munidos de Cédula de Identidade e instrumento público de procuração autenticada, ou por 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes específicos para formular ofertas e lances de 
preços, interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa 
proponente, deverá apresentar também a seguinte documentação para realização do Credenciamento:  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
b) Cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social da empresa (caso a cópia não esteja autenticada, 
apresentar original). 
 
c) Cópia autenticada Registro Comercial em caso de Empresa Individual (caso a cópia não esteja autenticada, 
apresentar original). 
 
d) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os Requisitos de Habilitação (modelo II em anexo). 

 

e) Declaração De Optante Ou Não Optante Pela CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta 
(Modelo VI em anexo) 
 
3.1.1 - Quando o sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, por força do instrumento legal, 
não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-á obrigatória a apresentação de 
procuração autenticada de um sócio para outro; acompanhado da documentação, indicada no subtítulo 3.1, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
3.1.2 - As empresas que enviarem seus envelopes pelo Correios deverão apresentar (fora dos envelopes da 
PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO), para realização do Credenciamento: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
 
b) Cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social da empresa. 
 
c) Cópia autenticada Registro Comercial em caso de Empresa Individual. 
 
d) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os Requisitos de Habilitação (Modelo II em anexo), 
caso a referida Declaração não seja enviada, a licitante será desclassificada e os respectivos envelopes, 
consequentemente, não serão abertos. 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas – MG  

Envelope nº 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 
Pregão Presencial nº 002/2023. 

Processo Licitatório nº 012/2023. 

Edital nº 003/2023. 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas – MG  

Envelope nº 2 “DOCUMENTAÇÃO” 
Pregão Presencial nº 002/2023. 

 Processo Licitatório nº 012/2023. 

Edital nº 003/2023. 
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e) Declaração De Optante Ou Não Optante Pela CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta 
(Modelo VI em anexo) 
 
3.2 - As licitantes deverão apresentar também na ocasião do Credenciamento, a comprovação da condição 
de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparada, sob pena de não terem os benefícios 
previstos na forma estabelecida na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, mediante apresentação de:  
 
a) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis: Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial da sua sede;  
 
b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas: Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sua sede.  
  
3.2.1 - A Certidão apresentada deverá trazer expressamente prevista em seu conteúdo, o enquadramento 
da licitante participante como ME ou EPP, sob pena de não ser reconhecida pelo Pregoeiro como válida, 
para fins de aplicação da Lei Complementar 123/06. 
 
3.2.2 - A Certidão apresentada para fins de comprovação da condição de Microempresa, Empresas de 
Pequeno Porte ou Equiparada será considerada como válida por 90 (noventa) dias, a partir da data de sua 
emissão. 
 
3.3 - A condição de Microempreendedor Individual - MEI, para efeito do tratamento diferenciado e 
participação no Certame, previsto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, deverá ser 
comprovada, mediante apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI, 
disponibilizado no Portal de Microempreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br). 
 
3.4 – Após o Credenciamento dos participantes o Pregoeiro declarará aberta a sessão e receberá dos 
licitantes os envelopes da PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO. 
 
3.5 – Iniciada a abertura dos envelopes Proposta, fica cessado o ingresso de novos licitantes. 
 
3.6  - A finalidade da Declaração De Optante Ou Não Optante Pela CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre 
Receita Bruta é meramente cadastral, a sua ausência não acarretará nenhum prejuízo a licitante, podendo 
a mesma apresentar a informação por outros meios. 
 
4 -  DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 1 
 
4.1 - A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com 
as exigências constantes deste Edital, de forma clara e detalhada, não se admitindo propostas alternativas, 
atendendo aos seguintes requisitos: 
 
a) Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, em 1 (uma) via em papel timbrado da licitante, redigida 
em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada 
a última folha e rubricada as demais. 
 
b) A Proposta deverá ser preenchida constando valor unitário e total do item cotado. Caso haja divergência entre 
o Valor Unitário e o Valor Total/Global, será considerado o Valor Unitário, desde que a Proposta não induza a 
alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Os preços 

deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país, com no máximo 2 (duas) casas decimais. 
 

c) A razão social do licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, fac-símile 
e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde 
deseja receber os seus créditos. 
 
d) Número do Edital, do Pregão e do Processo Licitatório. 
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e) Especificação clara e completa, inclusive MARCA/FABRICANTE do objeto oferecido, sem conter alternativas 
de preço ou qualquer outra condição que induza a julgamento a ter mais de um resultado. 
 
f)  Prazo de validade que deverá ser de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. 
 
g) Prazo de entrega do objeto, que não poderá ser superior ao estipulado no Título 16. 
 
h) DECLARAÇÃO expressa de que os preços propostos são definitivos e neles estão incluídos todos os 
impostos, taxas, encargos devidos, gastos ou despesas com transportes, fretes, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, seguros cobrindo “riscos diversos”, locomoção, combustível, 
hospedagem, alimentação, materiais, etc., bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas 
incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
 
i) DECLARAÇÃO de que a Licitante se obriga a reparar qualquer defeito de fabricação no prazo máximo de 
até 05 (cinco) dias corridos, contados da solicitação do SAAE-Três Pontas/MG, feita pela Comissão de 
Recebimento. 
 
4.2 - A licitante poderá acrescentar em sua proposta o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS (nome completo, endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil, nacionalidade 
e profissão), informando ainda qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar a referida ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS (Contrato Social ou Procuração). 
 
4.3 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao Pregoeiro, antes da abertura 
do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 
Pregoeiro. 
 
4.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
4.5 - Os preços deverão ser expressos em numeral e em moeda corrente do país, com no máximo 02 (duas) casas 
decimais. 
 
4.6 - Os preços deverão ser cotados considerando-se a entrega do objeto licitado estipulado no Título 16, incluídos 
os valores de quaisquer gastos ou despesas com impostos, taxas, encargos devidos, gastos ou despesas com 
transportes, fretes, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros cobrindo “riscos diversos”, 
locomoção, combustível, hospedagem, alimentação, materiais, etc., bem como quaisquer outras despesas diretas 
e indiretas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
 
4.7 - A apresentação da Proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral concordância com 
as cláusulas e condições da licitação e total sujeição à legislação pertinente. 
 
4.8 - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não 
existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.  
 
4.9 - O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não 
afetem o seu conteúdo. 
 
5 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 - Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM. 
 
5.2 - Às proponentes licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e às licitantes com propostas de 
preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo pelo menos 3 (três) proponentes com 
ofertas nas condições definidas anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será 
dada a oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX da lei 10.520/02. 
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5.2.1 - Havendo licitantes que sejam MICROEMPRESAS, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) ou 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), o critério a ser utilizado para julgamento das propostas será o 
disposto na LC nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e na LC nº 147, de 07 de agosto de 2014. 
 
5.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 
constantes no Título 19 deste Edital. 

 
5.4 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 
MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM OBTIDO ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS. 
 
5.5 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, 
conforme definido neste Edital, decidindo motivadamente a respeito. 
 
5.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela licitante que a tiver 
formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão. 
 
5.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro. 
 
5.8  - Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências Editalícias, o Pregoeiro examinará 
as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as 
exigências Editalícias, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto definido no 
presente Edital. 
 
5.9 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) não atenderem às disposições contidas neste Edital; especialmente as que não observarem disposto no item 
4.1; 
 
b) não se refiram à integralidade do objeto da licitação; 
 
c) apresentarem preço superestimado ou manifestamente inexequível, incompatível com os preços de mercado; 
 
d) contenham em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem desde 
que sejam capazes de dificultar o julgamento; 
 
5.10 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão 
constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo- lhe facultado este direito. 
 
5.11 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta 
será desclassificada. 
 
5.12 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, 
prevalecerão as da proposta. 
 
5.13 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital. 
 
5.14 - A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 
 
5.14.1 - Ocorrendo empate, será aplicado o disposto no art. 45, I e III, § 3º, da Lei complementar nº 123 de 
14 de dezembro de 2.006, que reza: 
 
I - “a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado. 
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II - “não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 
1º e 2º do art. 44 da LC 123 de 14 de dezembro de 2.006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 
 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da LC 123 de 14 de dezembro de 
2.006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
§ 3º no caso de Pregão, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 ( cinco ) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão. 
 
5.15 - Caso não se realizem lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
 
5.16 - Caso haja necessidade a sessão poderá ser suspensa, para melhor análise da documentação apresentada 
pelas licitantes, sendo dada continuidade no primeiro dia útil posterior à sessão ou na primeira data possível, de 
acordo com a agenda de licitações desta Administração. 
 
6 - DA DOCUMENTAÇÃO – (ENVELOPE N.º 2) 
 
6.1 - O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos:  
 
6.1.1 – Referente à Habilitação Jurídica:  
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresárias e, no caso sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
c) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício;  
 
6.1.2 – Referente à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) 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 ou pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional;  
 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de 
certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;  
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação 
de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;  
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação 
de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;  
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, 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; 
 
g) Declaração da licitante de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, assinada pelo 
representante legal (Modelo I em anexo). 
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h) Declaração de não Ocorrência de Fato Impeditivo (Modelo III em anexo).   
 
6.1.3 – Referente à Regularidade Econômica - Financeira 
 
a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 
 
6.1.4 – Referente a Qualificação Técnica 
 
a) Comprovação pelo licitante através de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado no ramo de atividade congênere, atestando o fornecimento em qualidade igual 
ou superior a 100% do produto licitado. 
 
b) Hipoclorito de Cálcio - (Quando não fabricante, apresentar CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, 
expedida pelo fabricante, em papel timbrando, e assinada por autoridade competente. Quando tratar-se de produtos 
importados acrescentarem tradução juramentada da carta expedida pelo fabricante previamente citada. 
 
6.1.5- Os documentos relacionados no item 6.1.1 e 6.1.2 alínea “a”, não precisarão constar do envelope n.º 
02 – DOCUMENTAÇÃO, se tiverem sido apresentados para fins de Credenciamento no início da sessão 
deste Pregão. 
 
6.2 – Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do 
CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:  
 
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz;  
 
b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa, que são válidos tanto para 
a matriz quanto para as filiais; 
 
c) Se o licitante for a matriz e o executor da ATA DE REGISTRO DE PREÇO a filial, os documentos deverão ser 
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, come exceção das certidões emitidas 
unicamente para a matriz;  
 
d) A Certidão de Regularidade do FGTS poderá ser apresentada tanto da matriz quanto da filial, já que a 
regularidade da filial está condicionada à regularidade da matriz e dos demais estabelecimentos.  
 
6.3  As ME, EPP e MEI deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
 
6.4 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, os documentos relacionados 
no subitem 6.1.2, alíneas “b” a “f”, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme §1º, do art. 43, 
da Lei Complementar 123/06, e suas alterações.  
 
6.5 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no item 6.4, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou decidir pela revogação da licitação.  
 
6.6 - Não serão aceitos documentos ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações neles 
contidas.  
 
6.7 – Os documentos apresentados para fins de habilitação deverão estar com prazo vigente, sendo que aqueles 
que não contiverem prazo de validade serão considerados como válidos por 90 (noventa) dias.  
 
6.8 – A falta de quaisquer dos documentos acima, ou a sua apresentação em desacordo com o presente Edital, ou 
com o prazo vencido, implicará na inabilitação do licitante, com exceção no disposto no item 6.4.  
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6.9 - Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, 
o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital.  
 
6.10 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, encerrada a fase de habilitação, o 

licitante será declarado vencedor 
 
6.11 - Os documentos para Habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou, ainda, por cópias não 
autenticadas, desde que sejam apresentados os originais para conferência pelo Pregoeiro. Não serão aceitas 
cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas por parte do Pregoeiro. 
 
7 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
7.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, o licitante poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Qualquer impugnação ao Edital do 
referido Pregão deverá ser protocolada no prazo legal ou encaminhada via e-mail 
(compras1@saaetpo.mg.gov.br) com assinatura eletrônica. Caso seja enviada impugnação via e-mail sem 
assinatura eletrônica, a mesma somente será válida mediante apresentação do original, dentro dos 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas nos termos do item 7.1.1. 
 
7.1.1 - A impugnação sem assinatura eletrônica deverá ser enviada original e protocolada no escritório sede do 
SAAE (Serviço Autônomo de Água e   Esgoto) situado na Avenida Ipiranga, nº 981 – Centro – Três Pontas – MG 
 
7.1.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
7.1.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
 
7.1.4 - O SAAE não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por outras formas, entregues 
em locais diversos do mencionado no item 7.1.1, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 
 
8 - DOS RECURSOS 
 
8.1 - Declarada a Vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será dado o prazo de 3 (três) dias para apresentação das Razões do Recurso, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar Contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr 
no término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
8.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de Recurso e 
Adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à vencedora. 
 
8.3 - Qualquer Recurso de impugnação contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
 
8.4 - O acolhimento do Recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

8.4.1 - Quaisquer recursos relativos a esta Licitação deverão ser protocolados no prazo legal, ou encaminhados 
via e-mail (compras1@saaetpo.mg.gov.br) com assinatura eletrônica. Caso seja enviado recurso via e-mail 

sem assinatura eletrônico, o mesmo somente será válido mediante apresentação do original, dentro dos 3 (três) 
dias úteis com cedidos ao recorrente, bem como as contrarrazões. 
 
8.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados com o Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, localizada na Avenida Ipiranga, nº 981, Centro – Três Pontas - MG. Qualquer cópia de documento 
pertinente ao processo só será fornecida mediante requerimento protocolado e devidamente deferido pela 
Autoridade Competente. 
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1 - Inexistindo manifestação recursal o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 
autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 
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9.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 
10 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1 - Homologada a presente licitação, o SAAE de Três Pontas lavrará documento denominado ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, com os preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, 
antecedente à ordem de fornecimento, destinada a subsidiar o Sistema de Controle de Registro de Preços, a qual 
terá validade por até 1 (um) ano, a contar de sua lavratura. 
 
10.2 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será lavrada em 03 (três) vias devendo uma ser juntada ao processo 
que lhe deu origem, uma entregue para a licitante vencedora, e a outra levada ao Sistema de Controle de Registro 
de Preços. 
 
10.3 - Após a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, havendo necessidade de adquirir o objeto, o SAAE 
de Três Pontas convocará a empresa cujos preços foram registrados para fornecimento ou retirada da respectiva 
nota de empenho, durante o período de validade da mesma, ou enquanto houver quantitativo. 
 
10.4 - Se a licitante vencedora não comparecer na Seção de Compras e Patrimônio dentro do prazo de 02 (dois) 
dias úteis, após regularmente convocada para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou documento 
equivalente, ou ainda, não apresente a documentação exigida, a mesma será desclassificada, podendo o SAAE de 
Três Pontas convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação, 
independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora. 
 
10.4.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
 
10.4.2 - Para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a licitante vencedora deverá obrigatoriamente fazer-
se representar pelo responsável pela empresa ou por pessoa devidamente munida de Procuração que lhe conceda 
poderes para tanto. 
 
10.5 - Até a assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a proposta da licitante vencedora poderá ser 
desclassificada se o SAAE de Três Pontas tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido 
após o julgamento, hipótese em que será aplicado o disposto no subtítulo 10.4 acima quanto à desclassificação. 
 
10.6 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser rescindida a 
qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos 
previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da lei 8.666/93. 
 
10.7 - A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem como a fusão, a 
cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifique 
quaisquer das ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito do SAAE de Três Pontas e desde que não 
afete a boa execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
10.8 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser usada por todos os órgãos da Administração direta e 
Autárquica do Município. 
 
10.9 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, 
regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e das demais normas legais aplicáveis durante o 
prazo de validade desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a Autarquia não será obrigada a contratar os produtos 
referidos nesta ATA, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
registradas. 
 
11 - DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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11.1 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao (s) fornecedor (es). 
 
11.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 

Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
 
11.3 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
11.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão poderá: 
 
11.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 
 
11.4.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
11.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
11.6 - O Registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
11.6.1 - Descumprir as condições da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11.6.2 - Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável. 
 
11.6.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado. 
 
11.6.4 - Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar Contrato Administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão (s) participante (s). 
 
11.6.5 - O cancelamento de Registros nas hipóteses previstas nos itens 11.6.1, 11.6.2 e 11.6.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.7 - O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, devidamente 
comprovados e justificados: 
 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 
12 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada, de pleno direito: 
 
I.I - Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 
A) - a detentora não cumprir as obrigações constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
 
B) - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar 
sua justificativa; 
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C) - a detentora der causa à rescisão administrativa da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente de registro 
de preços, a critério da Administração; 
 
D) - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pela Administração; 
 
E) - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, 
 
F) - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
 
I.II - Pela DETENTORA, quando: 

 
A) - Comprovar, mediante solicitação por escrito, estar impossibilitada de cumprir as exigências da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94; 

 
B) - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 19, caso não 
aceitas as razões do pedido; 
 
C) - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
 
D) - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais da Autarquia, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação. 
 
12 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
12.1 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93; 
 
12.1.1 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
12.1.2 - Toda e qualquer alteração contratual deverá ser feita mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo 
no art. 65, da Lei 8.666/93, vedada a modificação do objeto. 
 
13 - DA REPACTUAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
13.1 - Não será permitida a repactuação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, devido a necessidade de ser 
observado o interregno de até 1 (um) ano. 
 
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária do exercício financeiro vigente, e da correspondente no exercício subsequente: 
 
17 512 0611 8.005 – 339030 ficha 37 
 
15 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1 - A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os 
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE, que designará um representante para acompanhar 
a execução das entregas. 
 

http://www.saaetpo.mg.gov.br/


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66 

CNPJ 25.269.069/0001-46 
TRÊS PONTAS – MG. 

“TERRA DO PADRE VICTOR” 

 

 

 
19 

Avenida Ipiranga, n.º 981 – Centro – Três Pontas – MG. - CEP: 37.190-000 – Tel.: (35) 3265-9506. 

Site: www.saaetpo.mg.gov.br 

 

15.2 - O SAAE de Três Pontas, através de representante, exercerá a fiscalização da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada 
à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 
15.3 - A existência da fiscalização da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da 

CONTRATADA, na prestação dos serviços a serem executados e no fornecimento de peças. 
 
15.4 - As exigências e a atuação da fiscalização pelo SAAE de Três Pontas em nada restringem a responsabilidade, 
única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto da ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS; 
15.5 - A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que 
venham a causar embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos incompatíveis com o exercício das 
funções que lhe forem atribuídas. 
 
15.6 - As entregas que, porventura, não possam ser realizadas dentro do horário normal de expediente da Autarquia 
deverão ser programadas para outro horário, mediante prévia anuência da FISCALIZAÇÃO DO SAAE, sem nenhum 
ônus adicional para a Autarquia. 
 
16 - DA ENTREGA E GARANTIA 
 
16.1 - Os produtos deverão ser entregues em parcelas, sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela 
será observada conforme conveniência do SAAE de Três Pontas, independente de quantidade mínima estabelecida 
pela empresa licitante. 
 
16.2 - Os produtos deverão ser entregues na Estação de Tratamento de Água Ipiranga (ETA 01) do SAAE, 
situado na Avenida Ipiranga, nº 981, Centro – Três Pontas - MG, e/ou na Estação de Tratamento de Água 
Paraíso (ETA 02) do SAAE, situado na Estrada Paraíso, s/nº, Zona Rural - Três Pontas - MG. 
 
16.3 - A empresa vencedora do produto HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM TABLETE terá o prazo de até 10 (dez) 
dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Seção de Compras e Patrimônio 
do SAAE-Três Pontas/MG, para entrega do objeto, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 horas às 11:00 
horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da empresa; inclusive a descarga nos reservatórios do 
SAAE. 
 
16.3.1 - A empresa vencedora dos produtos: SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO, HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO EM SUSPENSÃO, ACÍDO FLUOSSILÍCICO LÍQUIDO e POLICLORETO DE ALUMÍNIO 
CONCENTRADO terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de 
Fornecimento, emitida pela Seção de Compras e Patrimônio, para entrega dos produtos, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 07:30 horas às 11:00 horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da empresa; 
inclusive a descarga nos reservatórios do SAAE. 
 
16.3.2 - A empresa vencedora do produto SAL GRANULADO – CLORETO DE SÓDIO – SEM IODO – 
GRANULOMETRIA MINIMA DE 2,00MM terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da 
Ordem de Fornecimento, emitida pela Seção de Compras e Patrimônio, para entrega dos objetos, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 07:30 horas às 11:00 horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da 
empresa; inclusive a descarga nos reservatórios do SAAE. 
 
16.4 - As entregas que forem feitas fora do prazo mencionado acima, serão aceitas, excepcionalmente pela 
Comissão de Recebimento, desde que seja apresentado o devido pedido de prorrogação de entrega, que será 
analisado pelo órgão competente desta Autarquia, para ulterior confirmação ou então sobre a impossibilidade de 
estender o prazo, sem prejuízo, neste último caso, da aplicação das sanções cabíveis; ficando o SAAE isento de 
qualquer responsabilidade. 
 
16.5 - As entregas que, porventura, não possam ser realizadas dentro do horário normal de expediente da Autarquia 
deverão ser programadas para outro horário, mediante prévia anuência da fiscalização do SAAE, sem nenhum 
ônus adicional para a Autarquia. 
 
16.6 - No ato da entrega será procedida a avaliação da qualidade dos produtos ora licitados com relação à 
descrição, características, peso líquido e rotulagem especificadas no objeto do Edital. 
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16.7 - A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, em até 05 (cinco) dias corridos, contados a 
partir da solicitação feita pela Comissão de Recebimento, e às suas expensas, sob pena de ser considerada em 
atraso quanto à obrigação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, os produtos em que se verificarem irregularidades 
ou que não atendam os requisitos mínimos de qualidade, avarias resultante de transporte, assim como defeitos em 
seus acondicionamentos. 
 
16.8 - Os produtos defeituosos que não oferecerem a segurança que dele legitimamente se espera, deverão ser 
substituídos pela CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação feita 
pela Comissão de Recebimento, e às suas expensas, sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
16.9 - A apresentação do produto deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em Língua 
Portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, prazos de validade e origem, entre 
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. (Lei 8078/90 
artigo 31).  
 
16.10 - Os produtos que por sua natureza e fruição ofereçam risco à saúde ou segurança deverão ser apresentados 
de forma segura, nos termos exigidos pelo INMETRO, contendo todas as informações necessárias a seu respeito, 
de maneira ostensiva e adequada. 
 
16.11 - Os produtos considerados como duráveis que se apresentem impróprios ou inadequados ao uso a que se 
destina, deverão ser substituídos pela CONTRATADA, tendo a Autarquia Municipal SAAE de Três Pontas/MG, o 
prazo de 30 dias contados da data do recebimento, para reclamar a troca.  
 
16.12 - Nos casos de recusa do produto, a CONTRATADA terá prazo de até 05 (cinco) dia corridos para 
providenciar a sua substituição, contados a partir da solicitação feita pela Comissão de Recebimento, e às suas 
expensas, sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
16.13 - Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, o responsável pelo recebimento poderá: 
 
16.13.1 Relativamente à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da solicitação do SAAE-Três Pontas/MG, feita pela Comissão de 
Recebimento, às suas expensas, mantido o preço inicialmente contratado, ou ainda, rescindir a ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
16.13.2 - Relativamente à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da solicitação do SAAE-Três Pontas/MG, feita pela Comissão de 
Recebimento, às suas expensas, mantido o preço inicialmente contratado, ou rescindir a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
16.13.3 - Caso a substituição ou a complementação não ocorra no prazo determinado acima, estará a Adjudicatária 
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital. 
 
16.14 - O item SAL GRANULADO – CLORETO DE SÓDIO – SEM IODO – GRANULOMETRIA MINIMA DE 
2,00MM deverá possuir garantia/validade mínima de 2 (dois) anos, a contar da entrega definitiva. 
 
16.14.1  O item POLICLORETO DE ALUMÍNIO  deverá possuir garantia/validade mínima de 90 (noventa) dias, 
a contar da entrega definitiva. 
 
16.14.2 Os demais itens deverão possuir prazo de garantia/validade mínima de 12 (doze) meses, com data 
de fabricação e validade especificada na embalagem. 
 
16.15 - No caso de produtos entregues que apresentarem defeitos e, consequentemente necessitarem de 
substituição, terão sua garantia contada a partir da nova data de entrega.  
 
16.16 - Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a empresa CONTRATADA será comunicada e deverá no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da solicitação, feita pela Comissão de Recebimento, 
sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e às suas 
expensas, providenciar a substituição do objeto. 
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16.17 - O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos mesmos, será 
suportado exclusivamente pela licitante vencedora.  
 
16.18 - Ao assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer ao SAAE, o 

objeto lhe foi adjudicado conforme especificações e condições contidas neste Edital, em seus anexos e também na 
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Edital. 
 
16.19 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, sendo que as contratações 
serão efetivadas dentro do período de vigência da mesma. 
 
16.20 - A existência do Registro de Preços não obriga a Administração a efetivar as contratações por esse meio, 
ficando-lhe a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada a 
detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS o direito de preferência em igualdade de condições. 
 
16.21 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas - MG reserva-se o direito de não receber os produtos, 
em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17 - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
17.1 - Obrigações da CONTRATADA 
 
17.1.1 - Fornecer o objeto cujos preços estão registrados no Título 1 do presente à CONTRATANTE, de 
acordo com o estipulado neste instrumento. 
 
17.1.2 - Prestar o Fornecimento descrito no presente objeto, mantendo durante toda a execução e vigência da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação 
e Qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a continuidade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como substituir os documentos com prazo 
de validade expirado. 
 
17.1.3 - Promover no prazo estipulado, e às suas expensas, a substituição total ou parcial do objeto que apresentar 
qualquer irregularidade. 
 
17.1.4 - Justificar ao CONTRATANTE eventuais motivos de força maior, em tempo hábil, que impeçam a realização 
do fornecimento do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
17.1.5 - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade e/ou irregularidade, acerca da execução da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, que dificultem ou impossibilitem a execução do objeto licitado, bem como atender 
prontamente às suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados, durante toda a sua 
vigência, a pedido do SAAE. 
 
17.1.6 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, durante toda a sua vigência, a pedido do SAAE. 
 
17.1.7 - Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os meios necessários para comprovação da qualidade do 
(s) produto (s), permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do Edital. 
 
17.1.8 - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre 
o objeto contratado. 
 
17.1.9 - Indicar “Preposto”, aceito pelo CONTRATANTE, que será legitimo representante da CONTRATADA, 
responsável pela execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com a missão de garantir o bom andamento da 
mesma com a obrigação de se reportar, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento da 
Ata pelo CONTRATANTE (Fiscal da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) que tomará as providências pertinentes 
para que sejam corrigidos todos os problemas detectados. 
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17.1.10 - Indicar, imediatamente à assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e sempre que ocorrer alteração, 
um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca 
de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados do SAAE. 
 
17.1.11 - Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada “Preposto”.  
 
17.1.12 - Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do SAAE com o 
“Preposto”, ainda que fora do horário normal de expediente. 
 
17.1.13 - Arcar com todas as despesas decorrentes da execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, tais como 
impostos, taxas, encargos devidos, gastos ou despesas com transportes, fretes, despesas com pessoal, salários, 
encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus empregados, contribuições, indenizações, despesas 
fiscais, tributárias, comerciais, inclusive seguros cobrindo “riscos diversos”, locomoção, combustível, hospedagem, 
alimentação, materiais, etc., bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes ou que venham a 
incidir sobre o objeto desta licitação, quaisquer outras despesas que não tenham sido incluídas no preço proposto 
e outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei, para perfeito fornecimento. 
 
17.1.14 - Responsabilizar-se pela correta aplicação das Normas de Segurança no Trabalho, expedidas pelo 
Ministério do Trabalho, sendo que o seu eventual descumprimento sujeitará a CONTRATADA às penalidades 
previstas nesta contratação, podendo até, implicar na rescisão da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
17.1.15 - Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do 
trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vitimas os seus empregados, no desempenho do fornecimento 
contratado ou em conexão com ele. 
 
17.1.16 - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas 
por força de lei, ligadas ao cumprimento deste instrumento legal. 
 
17.1.17 - Usar pessoal próprio, contratado sob a sua inteira responsabilidade, capacitado, orientado e treinado, 
para, sob a sua supervisão direta, fornecer o objeto, com qualidade. 
 
17.1.18 - Manter seus empregados sob seu vínculo empregatício exclusivo, estando em dia com todos os encargos 
e obrigações previstas na legislação social, trabalhista e previdenciária em vigor, fazendo a comprovação, a 
qualquer tempo, quando solicitado pelo CONTRATANTE. 
 
17.1.19 - Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S, exigidos pela 
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, cumprir todas as normas sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, bem como observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, 
recomendadas por Lei. 
 
17.1.20 - Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
17.1.21 - Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos 
ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por força da execução da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
17.1.22 - Responsabilizar-se pelos danos causados ao Município, a funcionários do SAAE ou a terceiros, decorrente 
do fornecimento impróprio a seu cargo. 
 
17.1.23 - Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em equipamentos 
ou nas dependências do SAAE-Três Pontas/MG ou a terceiros. 
 
17.1.24 - Responsabilizar-se pelos danos causados a funcionários do SAAE ou a terceiros, decorrente do 
fornecimento de serviço impróprio. 
 
17.1.25 - Promover a substituição de qualquer empregado cuja permanência seja considerada inconveniente pela 
fiscalização. 
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17.1.26 - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
17.1.27 - A fusão, cisão ou incorporação somente serão possíveis com o consentimento prévio e expresso do 
CONTRATANTE e desde que não afete o fornecimento contratado. 
 
17.1.28 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada 
na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria de 
resultados, preservando o SAAE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
17.1.29 - Demais obrigações, em conformidade com o instrumento convocatório.  
 
17.2 - Obrigações da CONTRATANTE 
 
17.2.1 - Fiscalizar a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS por meio de servidor (FISCAL DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS), especialmente designado para esse fim, de conformidade com o Art. 67 da Lei 8666/93. 
 
17.2.2 - Fiscalizar a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 
17.2.3 - Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do fornecimento dos produtos. 
 
17.2.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
 
17.2.5 - Comunicar a CONTRATADA qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na 
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização. 
 
17.2.6 - Comunicar a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração ou do 
endereço de cobrança. 
 
17.2.7 - Promover o acompanhamento e fiscalização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, comunicando a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
da mesma. 
 
17.2.8 - Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada (preposto). 
 
17.2.9 - Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado de forma 
a garantir que aqueles continuem os mais vantajosos para o SAAE. 
 
17.2.10 - Arcar com as despesas de publicação do extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como dos 
Termos Aditivos que venham a ser firmados. 
 
17.2.11 - Verificar a regularidade do recolhimento dos encargos sociais antes de efetuar o pagamento à 
CONTRATADA. 
 
17.2.12 - Pagar os valores contratados pelo fornecimento efetivamente prestado, em moeda corrente nacional, no 
prazo e nas condições da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 
atestada, a qual conterá o endereço, o CNPJ, os dados bancários da empresa, a descrição clara do objeto da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS - em moeda corrente nacional. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1 - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da 
entrega definitiva do objeto discriminado nas respectivas ordens de fornecimento, mediante apresentação, 
aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto, e apresentação das provas de regularidade fiscal 
(cnd’s). 
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Observações: 
 
a) Devendo para isto a empresa vencedora apresentar Nota Fiscal Eletrônica demonstrando descrição correta 
dos itens, valores unitários e totais. 
 
b) O pagamento através de boleto bancário só será efetuado mediante o vencimento do boleto na 
apresentação. 
 
18.2 - Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na 
Nota Fiscal Eletrônica correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Três Pontas, CNPJ n.º 25.269.069/0001-46, o número de sua conta bancária, o nome do 
Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada. 
 
18.3 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante 
da CONTRATANTE, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida Nota Fiscal para 
pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
18.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida 
à CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
18.5 - Caso haja multa por inadimplemento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será adotado o seguinte 
procedimento: 
 
I - A multa será descontada do valor total da respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; e 
 
II - Se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço, responderá a CONTRATADA pela 
sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
18.6 - Fica facultado à CONTRATANTE a possibilidade de retenção de pagamentos devidos, caso a(s) 
detentora(s) não esteja(m) regular(es) com a seguridade social, em observância ao § 3º, do art. 195, da 
Constituição Federal, bem como a documentação exigida no ato convocatório, em atenção à Lei 8.666/93. 
 
18.7 O SAAE realizará as retenções nas notas fiscais de serviços dos seguintes impostos: INSS, ISSQN e IR, 
conforme o disposto na legislação vigente. 
 
19 - DAS SANÇÕES 
 
19.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pelo SAAE de Três Pontas, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas 
seguintes sanções, cumulativamente ou não: 
 
19.1.1 - Advertência; 
 
19.1.2 - Multa de: 
 
a) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, pela 
recusa em assiná-lo, apresentar o comprovante da prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada; 
 
b) 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor correspondente à parcela não entregue, em face do 
descumprimento dos prazos previstos para a entrega, parcelada ou total, dos produtos adquiridos, limitado a 30 
(trinta) dias; 
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou sobre o valor correspondente à parte da obrigação contratual 
não cumprida, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação, depois de decorridos 30 (trinta) dias de 
atraso; 
 
19.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o SAAE de 

Três Pontas, pelo prazo de até cinco anos, 
 
19.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.2 - Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será automaticamente descontado da primeira 
parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o 
valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado 
judicialmente. 
 
19.3 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas 
na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. As sanções serão aplicadas conforme previsto no Decreto nº 6.043, de 11 de março de 2008. 
 
19.4 - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas poderá cancelar de pleno direito a Nota de 
Empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir a respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que motivado o 
ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta: 
 
a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade 
econômico-financeira; 
 
b) For envolvida em escândalo público e notório; 
 
c) Quebrar o sigilo profissional; 
 
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso 
por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Três Pontas, 
 
e) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize. 

 
20.2 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro 
e até a entrega da Nota de Empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem 
que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em 
qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante. 
 
20.3 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício 
ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito do Pregoeiro, devidamente fundamentado. 
 
20.3.1 - A nulidade do processo licitatório induz a da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93. 
 
20.4 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura 
do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas, a qualquer licitante, 
observações ou reclamações impertinentes ao certame. 
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20.5 - A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste 
Edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
 
20.6 - Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Três Pontas comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências 
cabíveis. 
 
20.7 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deva constar no ato da sessão pública. 
 
20.8 - As questões decorrentes da execução deste Edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Três Pontas – MG, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
  
20.9 - Será firmado Termo de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com vigência de 12 (doze) meses; 
contados da data de sua assinatura. 
 
20.10 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam- se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites www.diariomunicipal.com.br (Diário Oficial dos 
“Municípios do Estado de Minas Gerais”) e www.saaetpo.mg.gov.br 
 
20.10.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório poderá 
acessar o site www.saaetpo.mg.gov.br  
 
20.11 - Este Edital será fornecido pela comissão de apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três 
Pontas, a qualquer interessado, no escritório situado na Avenida Ipiranga, nº 981, Centro, na cidade de Três 
Pontas – MG. 
 
20.12 - Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 
deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
20.13 - A Homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
20.14 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial 
a Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
 
20.15 - Fica eleito o foro da Comarca de Três Pontas/MG, para dirimir eventuais conflitos de interesses 
decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
21 - DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. 
 
21.1 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital, 
deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, na Seção de Compras e Patrimônio, no endereço mencionado 
no preâmbulo deste Edital, no horário compreendido das 08:00 (oito) às 11:00 (onze) e das 13:00 (treze) às 
16:00 (dezesseis) horas. 
 
 

Três Pontas - MG, 27 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

 
MARCOS HENRIQUE DE ABREU 

PREGOEIRO 
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http://www.diariomunicipal.com.br/
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MODELO I 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023. 
 

EDITAL Nº 003/2023 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 
 
 
 
 
 
   _______________________________________, 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, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos.  
 
   Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(data) 

 
___________________________________________ 

(representante legal) 
 
 
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023. 
 

EDITAL Nº 003/2023 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
A empresa _________________________________inscrita no CNPJ sob o nº  , 
declara sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação para participação no presente 
procedimento licitatório em epígrafe, nos termos do artigo 4º inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 

Nome e assinatura do Representante legal da empresa 
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MODELO III 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023. 
 

EDITAL Nº 003/2023 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O 
PODER PÚBLICO 

 
 
 
 
...........................................................................estabelecida na ..............................., inscrita no CNPJ nº 
.........................................................., neste ato representada  pelo...............................................................,  portador  
da Carteira  de identidade nº......................................................e CPF nº ......................................................., no uso 
de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 
da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e 
não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, bem como não está cancelada ou com a 
atividade paralisada há mais de 10 anos, perante a Junta Comercial do Estado, ou suspensa de contratar com a 
Administração e se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
 
Por ser verdade assina a presente. 
 
 
 
 

Local e Data 
 
 

 

Nome e assinatura do Representante legal da empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saaetpo.mg.gov.br/


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66 

CNPJ 25.269.069/0001-46 
TRÊS PONTAS – MG. 

“TERRA DO PADRE VICTOR” 

 

 
30 

Avenida Ipiranga, n.º 981 – Centro – Três Pontas – MG. - CEP: 37.190-000 – Tel.: (35) 3265-9506. 

Site: www.saaetpo.mg.gov.br 

 

 
MODELO IV 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023. 
 

EDITAL Nº 003/2023 
 

(PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE ENDEREÇO COMPLETO 
CNPJ/MF Nº XX.XXX.XXX/SSSS-SS 
 
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº XXXXXXXXXXXX OU MUNICIPAL Nº XXXXXXXXXXXX TELEFONE: ....................... – FAX: 
.......................... – E-MAIL: .............................................. 
BANCO ................. AGÊNCIA .......................... CONTA-CORRENTE ..................................... 

 
 

ITEM 
 

QUANT. 
 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

 
CÓDIGO 

SAAE 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
MARCA/ 

FABRICANTE 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR 
TOTAL 

 
.... 

 
...... 

 
....... 

 
........ 

 
...................... 

 
.............. 

 
.............. 

 
............. 

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. 
 
DECLARO para os devidos fins legais que os preços propostos são definitivos e neles estão incluídos todos os 
impostos, taxas, encargos devidos, gastos ou despesas com transportes, fretes, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, seguros cobrindo “riscos diversos”, locomoção, combustível, hospedagem, 
alimentação, materiais, etc., bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes ou que venham a 
incidir sobre o objeto desta licitação. 
 
DECLARO para os devidos fins que a (___empresa Licitante___) se obriga a reparar qualquer defeito de fabricação 
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados da solicitação do SAAE-Três Pontas/MG, feita pela 
Comissão de Recebimento. 
 
PRAZO DE FORNECIMENTO: - A empresa vencedora dos produtos: SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO, 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM SUSPENSÃO, ACÍDO FLUOSSILÍCICO LÍQUIDO e POLICLORETO DE ALUMÍNIO 
CONCENTRADO terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, 

emitida pela Seção de Compras e Patrimônio do SAAE-Três Pontas/MG, para entrega dos produtos, de segunda a sexta-
feira, no horário das 07:30 horas às 11:00 horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da empresa; inclusive 
a descarga nos reservatórios do SAAE. 
 
PRAZO DE FORNECIMENTO: A empresa vencedora do produto HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM TABLETE terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida peça Seção de Compras e 

Patrimônio do SAAE-Três Pontas/MG, para entrega dos produtos, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 horas às 
11:00 horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da empresa; inclusive a descarga nos reservatórios do 
SAAE. 
 
PRAZO DE FORNECIMENTO: - A empresa vencedora dos produtos: SAL GRANULADO – CLORETO DE SÓDIO – SEM 
IODO – GRANULOMETRIA MINIMA DE 2,00MM terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da 

Ordem de Fornecimento, emitida pela Seção de Compras e Patrimônio do SAAE-Três Pontas/MG, para entrega dos 
produtos, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 horas às 11:00 horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por 
conta e risco da empresa; inclusive a descarga nos reservatórios do SAAE. 

Local e Data. 

Assinatura do responsável pela empresa ou preposto 
Nome completo e qualificação 

Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.) CPF e RG 
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MODELO VI 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023. 
 

EDITAL Nº 003/2023 
 

 
 
DECLARAÇÃO DE OPTANTE OU NÃO OPTANTE PELA CPRB –CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 

RECEITA BRUTA 
 
 
 

A empresa ................................, inscrita 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, para os devidos fins deste Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 

lei, conforme os arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011 que a empresa: 

 
 
(       ) É optante pela pela CPRB – Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. 
 
(       ) Não é optante pela pela CPRB – Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. 
 

 
 

Local e Data. 
 
 

 
Assinatura do responsável pela empresa ou preposto 

Nome completo e qualificação 
Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.) CPF e RG 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Nº SAAE-TPO____/2023. 
 
Referência: 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023. 
 

EDITAL Nº 003/2023 
 
VALIDADE: 12 meses. 
 
Aos ======== dias do mês de ===== de 2023, no escritório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três 
Pontas/MG, situado na Avenida Ipiranga, nº 981, Centro, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho 
de 1993, regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e das demais normas legais aplicáveis, 
em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório nº 012/2023, realizado na 
modalidade Pregão Presencial nº 002/2023, por deliberação do Pregoeiro, Sr. Marcos Henrique de Abreu, 
homologado pelo diretor do SAAE-Três Pontas/MG, Sr. Marco Antônio de Oliveira Junho, inscrito sob o CPF nº 
341.632.716-00, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS para a contratação do produto constante no Título 1 desta 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser utilizada na Autarquia, tendo sido o referido preço oferecido pela empresa 
vencedora da licitação, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas 
Cláusulas que se seguem. 
 
1 - DO OBJETO 
 
I - Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Produtos Químicos, para serem aplicados no 
Tratamento de Água, para consumo humano; conforme quantidade estimada e especificações mínimas 
constantes a seguir: 
 

 
ITEM 

 
QTDADE 

 
UNIDADE 
DE 
MEDIDA 
 

 
CÓDIGO 
DO  
SAAE 
 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
MARCA/ 
FABRICANTE 

 
VALOR 
UNITÁRIO 

 
VALOR 
TOTAL 

        

        

 
Valor global para A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº SAAE-TPO-=====/2023; no valor de R$ ======== 
(=========). 
 
Observações: 
 
a) Produtos colocados no SAAE de Três Pontas/MG, por conta e risco do fornecedor, inclusive descarga.   
 
b) Os produtos químicos deverão ter pureza otimizada, para fins habituais aos quais se destinam para 
tratamento de água potável. Não devem conter quaisquer substâncias em teores inibidores ou tóxicos aos 
seres vivos em geral e que venham a ser conferidos à água tratada. Os produtos devem atender as 
legislações pertinentes, especialmente a Portaria GM/MS nº 888 de maio de 2021, e atender a ABNT NBR 
15784/2017. 
 
c) DO HIPOCLORITO DE CÁLCIO : em PASTILHAS com diâmetro de 2,0 a 3,0 polegadas, fórmula: Ca (OCL) 
2, 65% a 70% de cloro ativo. 
 
ESPECIFICAÇÕES CONFORME ABNT – NBR 11.887/2015. 
- Características: Cloro ativo mínimo 65%, resíduo insolúvel em água máximo 5%. 
 
- Toxidade limites (mg/kg do produto) máximo: Antimônio 10,0, Arsênio 21,0, Bário 1.521,0, Cádmio 10,0, 
Chumbo 21,0, Cobre 4.347,0, Cromo 108,0, Mercúrio 2,0, Selênio 21,0, Alumínio 434,0, Ferro 652,0, Manganês 
217,0. (Os limites de toxidade foram calculados para uma dosagem máxima de 46mg/l (ppm) de Ca(OCL)2 a 
65%.  
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- Todos os lotes do produto devem ser entregues com o prazo a vencer, com no mínimo 85% do período de validade 
disponível para utilização. 
 
- A pastilha deverá ser de lenta dissolução (considerar que o termo “lenta dissolução” significa que a dissolução do 
tablete leve em média 5 (cinco) horas, para vazão de 350 litros/hora). 
 
- Possuir validade de 12 meses e registro na ANVISA para potabilidade de água para consumo humano. 
 
- Embalagem: o produto deverá ser entregue em embalagem original do fabricante, capacidade de 10 kg a 
50 kg cada, os quais deverão preservar as características do produto constantes destas condições gerais, 
contendo no mínimo as seguintes inscrições: nome do produto, nome do fabricante, peso líquido, número 
do lote de fabricação/ano, datas de fabricação e validade de cada lote entregue, demais exigências de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro e Legislação específica de transporte de 
produtos químicos. 
 
- Somente serão aceitos lotes em que o peso médio do conteúdo das embalagens apresentarem variação 
máxima de 1% do peso total individual e nominal de cada embalagem, de acordo com a Portaria INMETRO 
nº 074 de 25/05/1995. 
 
- As embalagens devem estar pesadas dentro do limite estabelecido acima dimensionadas de forma a evitar 
o vazamento e preservação do produto, bem como sua resistência ao manuseio/transporte/armazenamento. 
Também devem estar de acordo com a Portaria nº 326, de 11 de dezembro de 2006 e Resolução 420 da 
ANTT. 
 
- O não cumprimento destes itens sujeitará os lotes à expressa devolução destes ao fornecedor, bem como 
aplicadas as medidas constantes do Edital de Licitação. 
 
Quando tratar-se de produto importado deverão ser anexados junto com a PROPOSTA os seguintes documentos:  
 
1 - Cópia da documentação de importação do produto (guias). 
 
2 - Quando a importação não for efetuada diretamente pelo fornecedor adjudicado apresentar cópia de 
documentação comprovando ligação da importação ao fornecedor adjudicado (notas fiscais de importadores). 
 
BOLETINS DE ANÁLISE (HIPOCLORITO DE CÁLCIO): 
 
Para comprovação que o produto a ser ofertado atende integralmente as especificações da ABNT 11.887/2015, 
deverão ser anexados os laudos abaixo expedidos por laboratórios credenciados ANVISA e com validade de 180 
dias: 

 Teor de Cloro Ativo; 

 Residual de Insolúveis; 

 Metais Pesados; 

 Dioxinas e Furanos; 

 Homologação de embalagens INMETRO conforme exigência da Portaria nº 326, de 11 de dezembro de 2006 e 
resolução 420 da ANTT. 
 
Incluir obrigatoriamente também as seguintes informações nos boletins; data de validade do lote do 
produto, data de fabricação do lote do produto entregue, número e nota fiscal correspondente 
 
d) Do SAL GRANULADO – CLORETO DE SÓDIO – SEM IODO – GRANULOMETRIA MINIMA DE 2,00MM 
(poderá ser fornecido sal grosso padrão churrasco), desde que a composição química atenda às 
especificações): 
 

ITEM QUANT. 
UNIDADE 
DE MEDIDA 

CÓDIGO 
SAAE 

 
 

DISCRIMINAÇÃO 
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01 54.000 QUILO 9662 

SAL GRANULADO – CLORETO DE SODIO – SEM IODO – GRANULOMETRIA 
MINIMA DE 2,00MM (podendo ser fornecido sal grosso padrão churrasco, 
desde que a composição química atenda às especificações). 
 
Especificações Mínimas: 

d) COMPOSIÇÃO QUÍMICA %: 

ANALISE UNIDAD
E 

TIPICA MAXIMO 

UMIDADE (H2O) % 0,050 2,0 

RESIDUOS INSOLUVEIS 
(RI) 

% 0,01 0,03 

CALCIO (CA2+) % 0,030 0,050 

MAGNESIO (MG2+) % 0,020 0,030 

DUREZA TOTAL PPM  -  500 

SULFATO (SO4) %  0,100 0,15 

CLORETO DE SODIO 
(NACL) BS 

%  99,69 100 

IODO MG/KG AUSENTE AUSENT
E 

CADMIO  PPM - 0,5 

FERROCIANETO DE SODIO PPM AUSENTE AUSENT
E 

ARSENIO PPM - 0,5 

MERCURIO PPM - 0,1 

*METODO DE REFERENCIA: NBR 10888. 
 

e) GRANULOMETRIA IDEAL %: 

MM MESH TYLER RETENÇÃO 

2,00 10 9 1,25 

 
 

f) PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS: 

ENSAIO VALOR DE REFERENCIA 

APARENCIA FISICA CRISTALINO, ISENTO DE IMPUREZAS 

COR BRANCA 

ODOR INODORO 

SABOR SALINO – SAL PROPRIO 

ASPECTO SOLIDO 

*NORMA DE REFERENCIA: DECRETO N° 75.697, DE 06/05/1975. 
 

 
Observações: 
 
- O produto deverá ter pureza otimizada, para fins habituais aos quais se destina tratamento de água potável. 
Não deve conter quaisquer substâncias em teores inibidores ou tóxicos aos seres vivos em geral e que 
venha a ser conferida a água tratada. O produto não deve ferir legislações pertinentes, especialmente a 
Portaria GM/MS nº  888 de 04 de maio de 2021, e atender a ABNT NBR 15784/2017. 
-  Utilização do Produto: Gerador de Cloro. 
- Validade Mínima: 02 anos. 
- Embalagem: Saco Valvulado Polietileno 25 kg. 
-  Produto deverá vir acompanhado de certificado de qualidade e ficha de segurança. 
-  Material colocado no SAAE de Três Pontas/MG, por conta e risco do fornecedor, inclusive descarga.  
- FRETE CIF – TRÊS PONTAS/MG. 
 
2 - DA EMPRESA 
 
I - A detentora/CONTRATADA da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a empresa ==================, 
inscrita no CNPJ sob  o  n.º   ==============,   com   sede   na   ==============,   n.º   ==========,  Bairro 
===========, na cidade de =========, Estado de ============, CEP ===========, neste ato   representado   
pelo   Sr.   ==============,   portador   do   documento   de   identidade  n.º =============, CPF n.º 
==================. 
3 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade por 12 (doze) meses ou enquanto houver 
quantitativo, a contar de sua assinatura. 
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II - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, regulamentado 
pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e das demais normas legais aplicáveis durante o prazo de validade 
desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a autarquia não será obrigada a contratar os produtos referidos nesta Ata, 
sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa registrada. 
 
III - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe 
foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será, cancelada, 
garantidos, à sua detentora, o contraditório e a ampla defesa. 
 
4 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por todos 
os Órgãos da Administração direta e indireta do Município. 
 
5 - DO PREÇO 
 
I - O preço do produto ofertado pela empresa signatária da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é de acordo com 
a respectiva classificação no Processo Licitatório nº 012/2023 - Pregão Presencial nº 002/2023. 
 
II - Em cada fornecimento decorrente da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS serão observadas as disposições do 
Decreto n.º 3.617, de 22 de março de 2002 que institui o Registro de Preços no Município, assim como as cláusulas 
e condições constantes do Processo Licitatório nº 012/2023 - Pregão Presencial nº 002/2023 que a precedeu e 
integra o presente instrumento de compromisso. 
 
6 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
I - A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os 
esclarecimentos porventura requeridos pela CONTRATANTE, que designará um representante para acompanhar 
a execução das entregas. 
 
II - O SAAE de Três Pontas, através de representante, exercerá a fiscalização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante 
vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 
III - A existência da fiscalização da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da 
CONTRATADA, na prestação dos serviços a serem executados e no fornecimento de peças. 
 
IV - As exigências e a atuação da fiscalização pelo SAAE de Três Pontas em nada restringem a responsabilidade, 
única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto da ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS; 
 
V - A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que 
venham a causar embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos incompatíveis com o exercício das 
funções que lhe forem atribuídas. 
 
VI - As entregas que, porventura, não possam ser realizadas dentro do horário normal de expediente da Autarquia 
deverão ser programadas para outro horário, mediante prévia anuência da FISCALIZAÇÃO DO SAAE, sem nenhum 
ônus adicional para a Autarquia. 
 
7 - DA ENTREGA E GARANTIA 
 
I - Os produtos deverão ser entregues em parcelas, sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela será 
observada conforme conveniência do SAAE de Três Pontas, independente de quantidade mínima estabelecida pela 
empresa licitante. 
 
II - Os produtos deverão ser entregues na Estação de Tratamento de Água Ipiranga (ETA 01) do SAAE, 
situado na Avenida Ipiranga, nº 981, Centro – Três Pontas - MG, e/ou na Estação de Tratamento de Água 
Paraíso (ETA 02) do SAAE, situado na Estrada Paraíso, s/nº, Zona Rural - Três Pontas - MG. 
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III - A empresa vencedora do produto HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM TABLETE terá o prazo de até 10 (dez) 
dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Seção de Compras e Patrimônio 
do SAAE-Três Pontas/MG, para entrega do objeto, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 horas às 11:00 
horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da empresa; inclusive a descarga nos reservatórios do 
SAAE. 
 
IV - A empresa vencedora dos produtos: SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 
EM SUSPENSÃO, ACÍDO FLUOSSILÍCICO LÍQUIDO e POLICLORETO DE ALUMÍNIO CONCENTRADO terá o 
prazo de até 05 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Seção 
de Compras e Patrimônio, para entrega dos produtos, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:30 horas às 
11:00 horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da empresa; inclusive a descarga nos 
reservatórios do SAAE. 
 
V - A empresa vencedora do item SAL GRANULADO – CLORETO DE SÓDIO – SEM IODO – GRANULOMETRIA 
MINIMA DE 2,00MM terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da Ordem de 
Fornecimento, emitida pela Seção de Compras e Patrimônio, para entrega dos objetos, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 07:30 horas às 11:00 horas ou das 13:00 horas às 16:00 horas, por conta e risco da empresa; 
inclusive a descarga nos reservatórios do SAAE. 
 
VI - As entregas que forem feitas fora do prazo mencionado acima, serão aceitas, excepcionalmente pela Comissão 
de Recebimento, desde que seja apresentado o devido pedido de prorrogação de entrega, que será analisado pelo 
órgão competente desta Autarquia, para ulterior confirmação ou então sobre a impossibilidade de estender o prazo, 
sem prejuízo, neste último caso, da aplicação das sanções cabíveis; ficando o SAAE isento de qualquer 
responsabilidade. 
 
VII - As entregas que, porventura, não possam ser realizadas dentro do horário normal de expediente da Autarquia 
deverão ser programadas para outro horário, mediante prévia anuência da fiscalização do SAAE, sem nenhum 
ônus adicional para a Autarquia. 
 
VIII - No ato da entrega será procedida a avaliação da qualidade dos produtos ora licitados com relação à descrição, 
características, peso líquido e rotulagem especificadas no objeto do Edital. 
 
IX - A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir 
da solicitação feita pela Comissão de Recebimento, e às suas expensas, sob pena de ser considerada em atraso 
quanto à obrigação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, os produtos em que se verificarem irregularidades ou 
que não atendam os requisitos mínimos de qualidade, avarias resultante de transporte, assim como defeitos em 
seus acondicionamentos. 
 
X - Os produtos defeituosos que não oferecerem a segurança que dele legitimamente se espera, deverão ser 
substituídos pela CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação feita 
pela Comissão de Recebimento, e às suas expensas, sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
XI - A apresentação do produto deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em Língua 
Portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, prazos de validade e origem, entre 
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. (Lei 8078/90 
artigo 31).  
 
XII - Os produtos que por sua natureza e fruição ofereçam risco à saúde ou segurança deverão ser apresentados 
de forma segura, nos termos exigidos pelo INMETRO, contendo todas as informações necessárias a seu respeito, 
de maneira ostensiva e adequada. 
 
XIII - Os produtos considerados como duráveis que se apresentem impróprios ou inadequados ao uso a que se 
destina, deverão ser substituídos pela CONTRATADA, tendo a Autarquia Municipal SAAE de Três Pontas/MG, o 
prazo de 30 dias contados da data do recebimento, para reclamar a troca.  
 
XIV - Nos casos de recusa do produto, a CONTRATADA terá prazo de até 05 (cinco) dia corridos para 
providenciar a sua substituição, contados a partir da solicitação feita pela Comissão de Recebimento, e às suas 
expensas, sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
XV - Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, o responsável pelo recebimento poderá: 
 

http://www.saaetpo.mg.gov.br/


SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 533/66 

CNPJ 25.269.069/0001-46 
TRÊS PONTAS – MG. 

“TERRA DO PADRE VICTOR” 

 

 
37 

Avenida Ipiranga, n.º 981 – Centro – Três Pontas – MG. - CEP: 37.190-000 – Tel.: (35) 3265-9506. 

Site: www.saaetpo.mg.gov.br 

 

 
XVI - Relativamente à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da solicitação do SAAE-Três Pontas/MG, feita pela Comissão de 
Recebimento, às suas expensas, mantido o preço inicialmente contratado, ou ainda, rescindir a ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
XVII - Relativamente à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias corridos, contados da solicitação do SAAE-Três Pontas/MG, feita pela Comissão de 
Recebimento, às suas expensas, mantido o preço inicialmente contratado, ou rescindir a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
XVIII - Caso a substituição ou a complementação não ocorra no prazo determinado acima, estará a Adjudicatária 
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital. 
 
XIX.I - O item SAL GRANULADO – CLORETO DE SÓDIO – SEM IODO – GRANULOMETRIA MINIMA DE 2,00MM 
deverá possuir garantia/validade mínima de 2 (dois) anos, a contar da entrega definitiva. 
 
XIX.II - O item POLICLORETO DE ALUMÍNIO  deverá possuir garantia/validade mínima de 90 (noventa) dias, a 
contar da entrega definitiva. 
 
XIX.III - Os demais itens deverão possuir prazo de garantia/validade mínima de 12 (doze) meses, com data de 
fabricação e validade especificada na embalagem. 
 
XX - No caso de produtos entregues que apresentarem defeitos e, consequentemente necessitarem de substituição, 
terão sua garantia contada a partir da nova data de entrega.  

 
XXI- Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a empresa CONTRATADA será comunicada e deverá no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da solicitação, feita pela Comissão de Recebimento, 
sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e às suas 
expensas, providenciar a substituição do objeto. 
 
XXII - O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos mesmos, será 
suportado exclusivamente pela licitante vencedora.  
 
XXIII - Ao assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer ao SAAE, o 
objeto lhe foi adjudicado conforme especificações e condições contidas neste Edital, em seus anexos e também na 
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Edital. 
 
XXIV - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, sendo que as contratações 
serão efetivadas dentro do período de vigência da mesma. 
 
XXV - A existência do Registro de Preços não obriga a Administração a efetivar as contratações por esse meio, 
ficando-lhe a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada a 
detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS o direito de preferência em igualdade de condições. 
 
XXVI - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas - MG reserva-se o direito de não receber os produtos, 
em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8 - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
8.1 - Obrigações da CONTRATADA 
 
I - Fornecer o objeto cujos preços estão registrados no Título 1 do presente à CONTRATANTE, de acordo 
com o estipulado neste instrumento. 
 
II - Prestar o Fornecimento descrito no presente objeto, mantendo durante toda a execução e vigência da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de Habilitação e 
Qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao SAAE, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a continuidade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como substituir os documentos com prazo 
de validade expirado. 
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III - Promover no prazo estipulado, e às suas expensas, a substituição total ou parcial do objeto que apresentar 
qualquer irregularidade. 
 
IV - Justificar ao CONTRATANTE eventuais motivos de força maior, em tempo hábil, que impeçam a realização do 
fornecimento do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
V - Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade e/ou irregularidade, acerca da execução da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, que dificultem ou impossibilitem a execução do objeto licitado, bem como atender 
prontamente às suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados, durante toda a sua 
vigência, a pedido do SAAE. 
 
VI - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
durante toda a sua vigência, a pedido do SAAE. 
 
VII - Colocar à disposição da CONTRATANTE todos os meios necessários para comprovação da qualidade do (s) 
produto (s), permitindo a verificação de sua conformidade com as especificações e exigências do Edital. 
 
VIII - Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre o 
objeto contratado. 
 
IX - Indicar “Preposto”, aceito pelo CONTRATANTE, que será legitimo representante da CONTRATADA, 
responsável pela execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, com a missão de garantir o bom andamento da 
mesma com a obrigação de se reportar, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento da 
Ata pelo CONTRATANTE (Fiscal da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) que tomará as providências pertinentes 
para que sejam corrigidos todos os problemas detectados. 
 
X - Indicar, imediatamente à assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e sempre que ocorrer alteração, um 
Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de 
questões relativas aos serviços, e atender aos chamados do SAAE. 
 
XI - Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada “Preposto”.  
 
XII - Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do SAAE com o “Preposto”, 
ainda que fora do horário normal de expediente. 
 
XIII - Arcar com todas as despesas decorrentes da execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, tais como 
impostos, taxas, encargos devidos, gastos ou despesas com transportes, fretes, despesas com pessoal, salários, 
encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus empregados, contribuições, indenizações, despesas 
fiscais, tributárias, comerciais, inclusive seguros cobrindo “riscos diversos”, locomoção, combustível, hospedagem, 
alimentação, materiais, etc., bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes ou que venham a 
incidir sobre o objeto desta licitação, quaisquer outras despesas que não tenham sido incluídas no preço proposto 
e outras que porventura venham a ser criadas ou exigidas por lei, para perfeito fornecimento. 
 
XIV- Responsabilizar-se pela correta aplicação das Normas de Segurança no Trabalho, expedidas pelo Ministério 
do Trabalho, sendo que o seu eventual descumprimento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas nesta 
contratação, podendo até, implicar na rescisão da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
XV - Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, 
em ocorrência da espécie em que forem vitimas os seus empregados, no desempenho do fornecimento contratado 
ou em conexão com ele. 
 
XVI - Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 
de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força 
de lei, ligadas ao cumprimento deste instrumento legal. 
 
XVII - Usar pessoal próprio, contratado sob a sua inteira responsabilidade, capacitado, orientado e treinado, para, 
sob a sua supervisão direta, fornecer o objeto, com qualidade. 
 
XVIII - Manter seus empregados sob seu vínculo empregatício exclusivo, estando em dia com todos os encargos e 
obrigações previstas na legislação social, trabalhista e previdenciária em vigor, fazendo a comprovação, a qualquer 
tempo, quando solicitado pelo CONTRATANTE. 
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XIX - Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’S, exigidos pela Secretaria 
de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, cumprir todas as normas sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, bem como observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção contra incêndios, 
recomendadas por Lei. 
 
XX - Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
 
XXI - Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informações e quaisquer outros assuntos ligados 
a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por força da execução da ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 
 
XXII - Responsabilizar-se pelos danos causados ao Município, a funcionários do SAAE ou a terceiros, decorrente 
do fornecimento impróprio a seu cargo. 
 
XXIII - Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em equipamentos ou 
nas dependências do SAAE-Três Pontas/MG ou a terceiros. 
 
XXIV - Responsabilizar-se pelos danos causados a funcionários do SAAE ou a terceiros, decorrente do 
fornecimento de serviço impróprio. 
 
XXV - Promover a substituição de qualquer empregado cuja permanência seja considerada inconveniente pela 
fiscalização. 
 
XXVI - Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 
XXVII - A fusão, cisão ou incorporação somente serão possíveis com o consentimento prévio e expresso do 
CONTRATANTE e desde que não afete o fornecimento contratado. 
 
XXVIII - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada 
na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria de 
resultados, preservando o SAAE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
XXIX - Demais obrigações, em conformidade com o instrumento convocatório.  
 
8.2 - Obrigações da CONTRATANTE 
 
I - Fiscalizar a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS por meio de servidor (FISCAL DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS), especialmente designado para esse fim, de conformidade com o Art. 67 da Lei 8666/93. 
 
II - Fiscalizar a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
 
III - Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do fornecimento dos produtos. 
 
IV - Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
V - Comunicar a CONTRATADA qualquer descumprimento de obrigações e responsabilidades previstas na 
respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, determinando as medidas necessárias à sua imediata regularização. 
 
VI - Comunicar a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de administração ou do 
endereço de cobrança. 
 
VII - Promover o acompanhamento e fiscalização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, comunicando a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
da mesma. 
 
VIII - Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada (preposto). 
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IX - Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado de forma a 
garantir que aqueles continuem os mais vantajosos para o SAAE. 
 
X - Arcar com as despesas de publicação do extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como dos Termos 
Aditivos que venham a ser firmados. 
 
XI - Verificar a regularidade do recolhimento dos encargos sociais antes de efetuar o pagamento à CONTRATADA. 
 
XII - Pagar os valores contratados pelo fornecimento efetivamente prestado, em moeda corrente nacional, no prazo 
e nas condições da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 
atestada, a qual conterá o endereço, o CNPJ, os dados bancários da empresa, a descrição clara do objeto da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS - em moeda corrente nacional. 
 
9 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - O objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto 
no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 
 
II - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93. 
 
10 - DO PAGAMENTO 
 
I - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da 
entrega definitiva do objeto discriminado nas respectivas ordens de fornecimento, mediante apresentação, 
aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto, e apresentação das provas de regularidade fiscal 
(cnd’s). 
 
Observações: 
 
a) Devendo para isto a empresa vencedora apresentar Nota Fiscal Eletrônica demonstrando descrição correta dos 
itens, valores unitários e totais. 
 
b) O pagamento através de boleto bancário só será efetuado mediante o vencimento do boleto na apresentação. 
 
II - Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na Nota 
Fiscal Eletrônica correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Três Pontas, CNPJ n.º 25.269.069/0001-46, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a 
respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada. 
 
III - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da 
CONTRATANTE, que somente atestará a entrega das mercadorias e liberará a referida Nota Fiscal para 
pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 
 
IV - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à 
CONTRATADA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
V - Caso haja multa por inadimplemento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será adotado o seguinte 
procedimento: 
 
a) - A multa será descontada do valor total da respectiva ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; e 
 
b) - Se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço, responderá a CONTRATADA pela 
sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
VI - Fica facultado à CONTRATANTE a possibilidade de retenção de pagamentos devidos, caso a(s) detentora(s) 
não esteja(m) regular(es) com a seguridade social, em observância ao § 3º, do art. 195, da Constituição Federal, 
bem como a documentação exigida no ato convocatório, em atenção à Lei 8.666/93. 
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VII - O SAAE realizará as retenções nas notas fiscais de serviços dos seguintes impostos: INSS, ISSQN e IR, conforme 
o disposto na legislação vigente. 
 
11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
I - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária do exercício financeiro vigente, e da correspondente no exercício subsequente: 
 
17 512 0611 8.005 – 339030 ficha 37 
 
12 - DAS PENALIDADES 
 
 I - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativos aceitos 
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar nas seguintes sanções, cumulativamente ou não: 
 
I.I - Advertência; 
 
I.II - Multa de: 
 
a) 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, pela recusa 
em assiná-la, apresentar o comprovante da prestação de garantia contratual e retirar a nota de empenho, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada; 
 
b) 0,3% (três décimos por cento) por dia, sobre o valor correspondente à parcela não entregue, em face do 
descumprimento dos prazos previstos para a entrega, parcelada ou total, dos produtos adquiridos, limitado a 30 
(trinta) dias; 
 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou sobre o valor correspondente à parte da obrigação contratual não 
cumprida, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação, depois de decorridos 30 (trinta) dias de atraso; 
 
I.III - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Três Pontas, pelo prazo de até cinco anos, 
 
I.IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
II - Se o valor da multa não for recolhido pela CONTRATADA, será automaticamente descontado da primeira parcela 
do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido 
será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 
 
III - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas 
na lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. As sanções serão aplicadas conforme previsto no Decreto nº 6.043, de 11 de março de 2008. 
 
IV - Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
13 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
I - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93. 
 
II - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível 
ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos 
custos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
14 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações 
junto ao (s) fornecedor (es). 
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II - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a 
Administração convocará o (s) fornecedor (es) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados 
pelo mercado. 
 
III - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade. 
 
IV - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão poderá: 
 
V - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, 
e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
VI - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
VII - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
14.1 - O Registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
I - Descumprir as condições da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
 
II - Não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
 
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
ou 
 
IV - Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar Contrato Administrativo, alcançando o 
órgão gerenciador e órgão (s) participante (s). 
 
V - O cancelamento de Registros nas hipóteses previstas nos itens I, II e IV será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
VI - O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 
15 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
I - A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada, de pleno direito: 
 
I.I - Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 
 
A - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
 
B - A detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar 
sua justificativa; 
 
C - A detentora der causa à rescisão administrativa da Ata decorrente de Registro de Preços, a critério da 
Administração; 
 
D - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços, se assim 
for decidido pela Administração; 
 
E - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, 
 
F - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
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I.II - Pela DETENTORA, quando: 
 
A) - A CONTRATADA comprovar, mediante solicitação por escrito, estar impossibilitada de cumprir as exigências 
desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 
8.883/94. 
 
B) - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 12, caso não 
aceitas as razões do pedido. 
 
C) - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente 
ou por correspondência com Aviso de Recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
D) - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais da Autarquia, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da publicação. 
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
I - Fica ajustado o presente termo de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993; com suas posteriores alterações, Lei n° 10.520/02 e Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 
nos termos das seguintes cláusulas e condições; e integram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS todos 
os documentos constantes no Processo Licitatório nº 012/2023 - Pregão Presencial nº 002/2023, com as 
inclusas condições gerais contidas, assim como as propostas de preços para o fornecimento, firmadas pela 
CONTRATADA, naquilo que não conflitarem com este instrumento. 
 
II - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal 
8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 
 
III - Fica eleito o foro da Comarca de Três Pontas - MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização 
da presente Ata. 
 
IV - E por estarem assim ajustados, as partes firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em 03 (três) 
vias para um só efeito. 
 

 
Três Pontas – MG, ========== 

 
 
 
 
 

Marco Antônio de Oliveira Junho 
Diretor do SAAE – Três Pontas/MG 

Detentor / CONTRATANTE 

NOME DA EMPRESA 
CNPJ Nº 

Detentora / CONTRATADA 
 
 
 
 
 

JURÍDICO: 
 
 
 
TESTEMUNHA:                                                                    TESTEMUNHA: 
CPF:                                                                                      CPF: 
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