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saaematerial@brsite.com.br 

Telefone: 33.3241-1299 – Fax:33.3241-1147 

 

EDITAL DE CONVEITE 

 
 
 

CONVITE Nº: 001/2019 
PROCESSO Nº: 001/2019 
MODALIDADE: CONVITE 
SETOR: ADMINISTRAÇÃO.  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 03.001.000.17.122.5001.7001 – 4.4.90.39. 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

MANTENA, nomeada pela Portaria n.º SAAE/MAN/001/2019, de 02/01/2019, torna público para 

conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 

modalidade CONVITE, do tipo menor preço global, conforme descrição contida nesta Carta-

Convite e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à 

legislação correlata e demais exigências previstas nesta Carta-Convite e seus Anexos. 

DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 17 de Julho de 2019. 
HORÁRIO: 14:00 (14 horas – horário local). 
ENDEREÇO: Rua Antônio Coelho de Souza, 154, Centro – Mantena-MG. 
CREDENCIAMENTO: das 14:00 horas às 14:10 horas. 
 

 DO OBJETO 

 
1.1 Contratação de empresa para Prestação de Serviço Técnico Especializado para realização de 
CONCURSO PÚBLICO, para atender as necessidades do Serviços Administrativos do SAAE de 
Mantena- MG, enunciados no Anexo I – Termo de Referência, que é parte integrante deste Edital.  
1.2 Integram esta Carta Convite, para todos os fins e feitos, os seguintes anexo: 
 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Modelo da Proposta Comercial de Preços com descrição dos Produtos e 

quantidades estimativas de consumo de preços médio; 

 Anexo III – - Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF) e Atendimento ao 

Art. 27, IV da Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 Anexo IV – Declaração de Idoneidade, Fato Impeditivo e de cumprimento aos requisitos de 

Habilitação; 

 Anexo V – - Minuta do contrato; 

 Anexo VI – - Modelo de Credenciamento; 

 Anexo VII – Declaração de Micro empresa. 

 Anexo VIII – Recibo. 
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 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados pelo órgão licitante em número mínimo de 3 (três), 
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes desta Carta-
Convite e seus Anexos. 

2.1.1 Também poderão participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo 
de atividade, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no órgão 
licitante, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
data de apresentação das propostas, desde que também atendam a todas as exigências 
constantes desta Carta-Convite e seus Anexos. 

2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

2.2.1 Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 

2.2.2 Em dissolução ou em liquidação;  

2.2.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o órgão licitante; 

2.2.4 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 
7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 

2.2.5 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 
artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

2.2.6 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

2.2.7 Que estejam reunidas em consórcio; 

2.2.8 Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.9 Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.10 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

2.3 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

 
 

 DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no 
preâmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar 
seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou 
de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante 
os procedimentos relativos a este certame. 
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3.1.1 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá 
o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante. 

 

3.2 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 
estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma 
reconhecida, ou documento equivalente. 

3.2.1 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 

3.2.2 O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição 
da empresa ou do registro como empresário individual.  

3.3 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

 
 
 

 DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

 

 

4.1 Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os 
documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços. 

4.1.1 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) 
hora antes da abertura da sessão pública. 

4.1.1.1 Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro 
único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

 
 
 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

SAAE DE MANTENA-MG 

CONVITE Nº 001/2019 

SESSÃO EM 17/07/2019, ÀS 14:00 HORAS 

 

4.1.1.2 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 
gerarão efeitos como proposta. 
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4.2 Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados 
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Ao SAAE de MANTENA-MG 

PROCESSO LICITATÓRO Nº 001/2019 

CONVITE Nº 001/2019 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N°: 

 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao SAAE de MANTENA-MG 

PROCESSO LICITATÓRO Nº 001/2019 

CONVITE Nº 001/2019 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N°: 

 

 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 

 

5.1 Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

5.2 Relativos à Habilitação Jurídica: 

5.2.1 - Registro Comercial no caso de empresa individual; 

5.2.2 - Cédula de identidade dos sócios da empresa; 

5.2.3 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, com a última alteração, podendo ser 

substituído pelo Contrato Social Consolidado, desde que esteja em vigor. 

 

5.3 – Relativos à Habilitação Fiscal: 

 

5.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

5.3.2 - Prova de Regularidade relativo aos Tributos Federais e à Seguridade Social – (INSS). 

5.3.3 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

5.3.4 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e a Fazenda Municipal da sede do 

Licitante; 

5.3.5 – Prova de Regularidade com a justiça do trabalho (CNDT); 

5.3.6 - Declaração da empresa participante de cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da 

Constituição Federal, disposto no Inciso V, Art. 27, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 acrescido 

pela Lei Federal 9.854/99, conforme Anexo III. 
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5.4 – Documentação Relativa à Qualificação Técnica: 

 
5.4.1 - A prova de qualificação técnica será feita mediante a apresentação conjunta dos 
seguintes documentos:  
5.4.2 - Comprovação de Certidão de Regularidade Pessoa Jurídica fornecida pelo Conselho 
Regional de Administração da sede do licitante, na forma da Lei Federal nº 4.769/65 e do 
Decreto nº 61.934/67, que comprove o número de registro e quitação da licitante. No caso de a 
proponente não ser sediada no Estado de Minas Gerais, esta deverá apresentar Certidão de 
Registro de Pessoa Jurídica devidamente averbada (visada) no Conselho Regional de 
Administração do Estado de Minas Gerais.  
5.4.3 - Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante/proponente para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o 
objeto desta licitação, a ser feita por intermédio da apresentação de 03 (três) atestados 
técnicos com mínimo de 1.000 (mil) candidatos inscritos apresentados em papel timbrado, 
fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que tenha 
executado, a contento, certames (Concursos e/ou Teste Seletivo). Os atestados devem estar 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes (Conselhos Regionais de 
Administração) e visados, no caso de atestados registrados em outro Conselho Regional que 
não seja o do Estado de Minas Gerais, pelo Conselho Regional de Administração de Minas 
Gerais - CRA/MG, nos termos do §4º, art. 7º da Resolução nº 179, de 25 de abril de 1996, do 
Conselho Federal de Administração –CFA.  
5.4.4 - Certidão de Regularidade de Pessoa Física do responsável técnico da licitante, emitido 
pelo Conselho Regional de Administração da sede do licitante, caso o registro do profissional 
não seja do estado de Minas Gerais este deverá ser devidamente averbada (visada) pelo 
Conselho Regional de Administração do Estado de Minas Gerais.  
5.4.5 - No caso de o responsável técnico não constar da relação de responsáveis técnicos 
junto a entidade profissional competente, deverá ser demonstrado que pertencente ao quadro 
permanente da empresa através de um dos seguintes documentos: 
1 - Se empregado: através de cópia do registro na Carteira de Trabalho; 
2 - Se prestador de serviços: através de Contrato de prestação de serviço;  
3 - Se sócio da empresa: através de cópia do contrato social registrado na junta comercial;  
4 - Se profissional autônomo: declaração do profissional, com firma reconhecida, informando 
que é autônomo e se responsabilizará pela execução do serviço.  

 
 

5.5- Disposições Gerais da Habilitação 

 

5.5.1 Os documentos acima poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia (legível) não havendo necessidade de autenticação das cópias. (art. 3º Lei 13.726).  

5.5.2 A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei, e 

também serão verificados pelo SAAE nos sítios oficiais dos órgãos emissores, que servirão 

como forma de autenticação. 

5.5.3 Em caso de omissão, a Pregoeira admitirá como válidos os documentos emitidos a 

menos de 60 (sessenta) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que se 

tratam este Item os documentos cuja validade é indeterminada. 

5.5.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos exigidos nesta Carta Convite e seus Anexos.  
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 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 

 

6.1 A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, 
deverá conter os seguinte elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ; 
b) Número do processo e do Convite; 
c) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à 
data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. 
d) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
relacionadas com a execução do objeto da presente licitação; 
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo sessenta dias. 
 

5.2. As propostas serão abertas pela Comissão Permanente de Licitação, em ato público, após 
decorrido o prazo do art. 109, inc. I, alínea “a” e §6º, da Lei nº. 8.666/93, ou, ainda, transcorrido 
esse sem interposição de recursos, ou havendo desistência expressa de todos os licitantes 
relativamente ao prazo recursal. 
 
 

 

 DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

 

7.1 No dia, hora e local designados nesta Carta-Convite, em ato público, na presença dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 
02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

7.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

7.2 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
documentação ou proposta de preços apresentadas.  

7.3 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 
Documentos de Habilitação. 

7.3.1 Cumpridas as formalidades da habilitação, a comissão de licitação dará vista da 
documentação a todos os licitantes presentes que rubricarão todos os documentos. Qualquer 
contestação por parte dos concorrentes deverá ser formalizada neste momento para que 
conste em Ata e seja solucionada. 

7.3.2 Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às exigências deste 
Convite.  

 
 
7.4 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso.  



 
 

Página 7 de 30 

 

7 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Autarquia Municipal Lei 016/71 

Rua Antônio Coelho de Souza, 154 – Centro – Mantena – MG. 
CNPJ: 18.503.466/0001-75 – E-mail: 

saaematerial@brsite.com.br 

Telefone: 33.3241-1299 – Fax:33.3241-1147 

 
7.5 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 
Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos 
os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 
especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

 

7.5.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 
recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, aguardar-se-á o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para a referida abertura - artigo 43, incisos I a III e artigo 109, parágrafo 6º da lei 8.666/93 
e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 
 
7.5.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar 
o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou 
só conhecidos após o julgamento. 

7.6 As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 
próprio desta Carta-Convite. 

 

7.7 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 
desclassificaram. 

7.8 Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 
 

 DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 
 
8.1 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, os licitantes presentes rubricarão as 
mesmas, bem como os membros da Comissão, passando-se então aos atos procedimentais do 
julgamento. 
 
8.2 - Será desclassificado o concorrente cuja proposta de preços se verifique em desconformidade 
com o Convite, sendo que o critério de julgamento será o menor preço global e a Comissão não 
procederá ao julgamento a seu mérito. 
 
8.3 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados, sendo 
considerado vencedor o licitante que, atendendo às especificações do objeto deste Convite, 
oferecer o menor preço global, desde que não seja manifestamente inexeqüível ou incompatível 
com os preços de mercado. 
 
8.4 - No interesse do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a licitação poderá ser revogada sem 
que caiba aos participantes indenizações de qualquer natureza. 
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 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1 Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 
competente para que se proceda à devida homologação e consequente adjudicação do objeto 
licitado ao licitante vencedor.  

 

 DO CONTRATO 

 

10.1 Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Carta-Convite. 

10.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

10.2 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a 
licitação, independentemente da cominação prevista nesta Carta-Convite. 

 

10.3 A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

 

10.4 Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o Contrato. 

 

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
 
11.1 O pagamento será efetuado conforme enunciados no Anexo I – Termo de Referência, que é 
parte integrante deste Edital, em até 05 (cinco) dias após apresentação da nota fiscal/fatura no 
protocolo do órgão contratante. 
 
11.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em dez dias após a data de sua apresentação válida. 

 

11.3 O pagamento será feito através de depósito bancário em conta corrente em nome da 

Contratada ou cheque nominal. 

 

11.4 A Nota Fiscal emitida pelo licitante deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 

do processo licitatório e nº do Convite, a fim de se acelerar o trâmite e posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento. 
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 DAS PENALIDADES 

 
12.1 – A inexecução total ou parcial do contrato nas condições estabelecidas no convite e na 
proposta apresentada ou fizer de modo defeituoso e prejudicial aos interesses do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, ficará sujeito às penalidades previstas no art. 87 da lei 8.666/93. 
 
12.2 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global do serviços não executados, após 05 
(cinco) dias de atraso sem justificação do adjudicatário, ficando assim caracterizado o 
descumprimento da obrigação assumida, o que dará causa ao cancelamento da Nota de 
Empenho, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 
 
12.3 - As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras 
sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, tais como: 
a) advertência por escrito; 
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SAAE de 
Mantena - MG por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12.4 - As multas lançadas pela Autarquia com base no item acima serão deduzidas diretamente 
dos créditos que o licitante tiver em razão da presente licitação, ou, quando assim impossível, 
cobradas judicialmente. 
 
 

 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECUSOS 

 

13.1 Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os 
seguintes recursos: 

13.1.1 Recurso hierárquico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do 
ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

 Habilitação ou inabilitação da licitante; 

 Julgamento das propostas; 

 Anulação ou revogação da licitação; 

 Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

 Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso 
I do artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 

13.1.2  Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

13.1.3  Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação 
do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado. 

 



 
 

Página 10 de 30 

 

10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Autarquia Municipal Lei 016/71 

Rua Antônio Coelho de Souza, 154 – Centro – Mantena – MG. 
CNPJ: 18.503.466/0001-75 – E-mail: 

saaematerial@brsite.com.br 

Telefone: 33.3241-1299 – Fax:33.3241-1147 

 

13.1.4  Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
apresentar contra-razões no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

13.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse 
mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informados.  

13.2.1 A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do 
recebimento do recurso. 

13.2.2 Os recursos serão protocolados na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
prazo legal, no horário de 07:30 às 11:30 horas e de 13:00 às 17:00 horas. 
 

 

 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
 
As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados no orçamento desta autarquia para o exercício de 2019, sob a seguinte dotação:  

 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto na presente Carta-Convite 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em 
até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame. 

15.1.1 As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo 
de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a 
todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que 
por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no 
resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento. 

 

15.2 As disposições desta Carta-Convite poderão ser objeto de impugnação, por violarem 
disposições legais, especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

15.2.1 Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à 
Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis; 

15.2.2 Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que 
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não 
terá o efeito de recurso. 

15.2.2.1 A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o 
trânsito em julgado da decisão correspondente. 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

03.001.000.17.122.5001.8001 – 3.3.90.39 
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15.3 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a Carta-Convite e seus 
Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-
se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos 
custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

 

15.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

15.5 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas nesta Carta-Convite e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 

 

15.6 Qualquer modificação na Carta-Convite exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

15.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação da Comissão em contrário. 

 

15.8 É facultada à Comissão ou 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 deveria constar no ato da sessão pública. 

15.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

15.10 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

 

15.11 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Carta-Convite e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

 

15.12 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 

 

15.13 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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15.14 Em caso de divergência entre disposição da Carta-Convite e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão da Carta-Convite. 

 

15.15 O resultado do presente certame será divulgado no quadro de avisos do SAAE. 
 
15.16 Maiores esclarecimentos serão prestados na sede do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, situado à Rua Antônio Coelho de Souza, 154 - Centro. Cidade de Mantena - MG, Telefone 
33.3241-1299, e-mail: saaematerial@brsite.com.br pela Comissão Permanente de Licitação, de 
acordo com a Portaria SAAE/MAN/001/2.019. 
 
15.17 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra da Carta-Convite e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos 
do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

26.18 Os casos omissos serão submetidos ao parecer da Assessoria Jurídica do SAAE e 
resolvidos por esta Comissão de Licitação com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e 
demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

 

26.19 Fica eleito o foro da Comarca de Mantena - MG, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais especial que seja para a solução de qualquer pendência atinente a este processo 
licitatório.  

 
 
 
 
 
 
 

MANTENA - MG, 01 de Julho de 2019 
 
 

__________________________ 

Orlando Soares da Silva 
Presidente da CPL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para realizar concurso público de 
provas objetivas para provimentos em cargos de natureza efetiva no âmbito do SAAE de Mantena-
MG. 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
No âmbito administrativo, conforme disciplina a constituição Federal, todo o investimento em 
cargos públicos deverá ser efetivado através de Exame em Concurso Público realizado pelo ente 
interessado. O SAAE de Mantena-MG. Em virtude disso, e do número de vagas sem 
reenchimento, necessita da realização de concurso público de provas para o preenchimento das 
vagas. 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 
Prestação de Serviços Técnico Especializado para realização de Concurso Público no SAAE de 
Mantena-MG para preenchimento dos cargos propostos a seguir: 
 
 
 

CARGO 
QUANT. 
VAGAS 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

VENCIMENTO – R$ 

AUXILIAR DE SERV. GERAIS 02 ALFABETIZADO R$ 998,00 

AJUDANTE 03 ALFABETIZADO R$ 998,00 

CALCETEIRO 01 ALFABETIZADO R$ 998,00 

FISCAL DE LEITURA 
(LEITURISTA 

01 1º GRAU COMPLETO R$ 998,00 

AJUDANTE 
ADMINISTRATIVO 

01 1º GRAU COMPLETO R$ 1.027,84 

ENCANADOR 01 ALFABETIZADO R$ 1.221,26 

PEDREIRO 02 ALFABETIZADO R$ 1.221,26 

OPERADOR DA ETA/ETE 03  2º GRAU COMPLETO R$ 1.453,09 

AGENTE ADMINISTRATIVO 02 2º GRAU COMPLETO R$ 2.051,63 
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Resumo dos Serviços: 

 
 
Caberá à empresa, especialmente, responsabilizar-se pelas seguintes atividades, dentre outras 
que se fizerem necessárias para o adequado processamento do concurso público e cumprimento 
integral das normas e instruções do TCE/MG: 
 

a) Orientação ao Saae quanto à nomeação de uma Comissão, cujo objetivo será de 
acompanhar e atestar toda a clareza e transparência do Certame; 
 
b) Elaboração do edital do Concurso Público em conjunto com o Saae: Constará, dentre outros 
anexos, o Conteúdo Programático para todos os cargos. Na sua elaboração, serão 
considerados os conhecimentos necessários ao desempenho das atividades inerentes aos 
cargos ofertados, enfatizando, desta forma, os conhecimentos práticos em detrimento dos 
meramente acadêmicos; 
 
c) Divulgação do edital em site próprio na internet; 
 
d) Recebimento e processamento das inscrições: A CONTRATADA promoverá a inscrição dos 
candidatos exclusivamente pela internet, através de sistema próprio, tornando o processo 
simples, descomplicado e de fácil acesso aos candidatos. Os candidatos, por meio do 
endereço eletrônico - www.xxxx.com.br, poderão cadastrar, consultar/alterar dados e emitir 
boleto para pagamento da taxa de inscrição em agência bancária; 
 
e) Divulgação, em página eletrônica de acesso público prevista no edital, de avisos, decisões e 
resultados atinentes ao Concurso Público; 
 
f) Expedição de comunicações e convocações aos candidatos inscritos via e-mail e/ou SMS 
e/ou Whatsapp; 
 
g) Orientação ativa ao SAAE para adoção de todos os procedimentos e providências, 
necessários ao adequado andamento do Concurso Público, especialmente ao cumprimento 
das instruções e exigências do TCE/MG; 
 
h) Elaboração das provas objetivas: A CONTRATADA elaborará, para todos os cargos, Provas 
Objetivas de Múltipla Escolha, por oferecerem maior segurança na uniformização dos critérios 
de correção. As provas utilizadas serão elaboradas por professores, técnicos e consultores, 
encomendadas especificamente para cada situação, sendo levado em consideração a 
realidade local, as características regionais e as atividades a serem desenvolvidas por cada 
cargo. A impressão e guarda das provas é de responsabilidade da CONTRATADA, com todos 
os cuidados necessários ao sigilo e segurança do certame; 
 
i) Aplicação e correção das provas objetivas: As provas serão realizadas em fins de semana, 
utilizando-se as escolas disponíveis da rede pública ou privada, coordenadas por equipe da 
CONTRATADA, especialmente deslocada para tal fim, sendo recrutados fiscais de provas na 
cidade de Mantena-MG onde se realiza o Certame, preferencialmente professores das escolas 
utilizadas. A Comissão deverá acompanhar todo o processo de aplicação das provas. Serão 
utilizadas Folhas de respostas personalizadas e individualizadas para as provas objetivas de 
múltipla escolha; 
 
j) Aplicação da prova de títulos (se for o caso e somente para cargos de nível superior), 
conforme os critérios definidos no edital; 
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k) Aplicação da prova prática (se for o caso), conforme os critérios definidos no edital; 
 
l) Orientação para análise e decisão de eventuais recursos contra o edital, inscrições, provas e 
resultados: conforme determinar o Edital, eventuais recursos apresentados serão respondidos 
baseados nos pareceres conclusivos emitidos pela CONTRATADA; 
 
m) Emissão dos relatórios de notas englobando todas as etapas do Concurso Público, para 
homologação, contemplando todos os aprovados, por ordem de classificação. Após a 
homologação do Certame a Empresa Contratada fornecerá à SAAE, a listagem ou Banco de 
Dados contendo todos os dados necessários para a convocação dos candidatos aprovados; 
 
n) Elaboração de Dossiê contemplando todos os elementos administrativos concernentes ao 
certame, que servirá de base para o SAAE e para o TCE/MG, quando da realização de 
eventual auditoria; 
 

 
 

Outros Parâmetros: 

 
 
a) O SAAE deverá designar servidores para início dos trabalhos. Os servidores indicados serão os 
interlocutores do SAAE durante os trabalhos executados pela CONTRATADA, facilitando o 
acesso a legislação, informações locais, contatos que porventura se façam necessários com 
dirigentes de órgãos e entidades locais, indicação de escolas destinadas à realização das provas 
e contatos com as respectivas diretorias dentre outras providências que se fizerem necessárias; 
 
b) O SAAE deverá aprovar a Minuta do Edital, para publicação e ampla divulgação no município; 
 
c) O SAAE deverá encaminhar ao TCE/MG, por meio eletrônico, através do sistema informatizado 
desenvolvido por aquela Corte, denominado “FISCAP”, informações acerca da realização do 
CONCURSO PÚBLICO, após a publicação do edital, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias antes da data de início das inscrições (IN Nº 05/2007 do TCE/MG, alterada 
pela IN Nº 04/2008 e IN Nº 08/2009); 
 
 
d) O SAAE a responsabilidade e os ônus pelas publicações oficiais a serem realizadas (editais e 
avisos), mediante orientação da empresa; 
 
e) O Saae responsabilizar-se-á por disponibilizar o local para aplicação das provas, a serem 
realizadas na sede do Município; 
 
f) Caberá também ao SAAE manter durante a realização das provas plantão médico e/ou 
ambulância, policiamento, como também representante(s) para eventuais ocorrências de ordem 
administrativa; 
 
g) Caso haja demandas judiciais decorrentes do processo de Concurso Público, a CONTRATADA 
prestará assessoria ao SAAE, elaborando subsídios para defesa nas ações. 
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Fundamentação: 

 
 
Os serviços a serem contratados estão voltados ao cumprimento de exigência legal do art. 37, 
inciso II, da Constituição Federal de 1988, que estabelece as condições gerais de ingresso no 
serviço público, além de atendimento a Recomendações e Instruções exaradas do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, as quais serão rigorosamente levadas em consideração pela 
CONTRATADA. 
 
 
 

REGIME DE EXECUÇÃO (DETALHAMENTO DO OBJETO E A TIVIDADES) 

 
 
Edital e Inscrições: 
 

a) Elaboração e montagem da minuta do edital, a ser submetida à aprovação do Saae; 
 
b) Elaboração de cronograma geral; 
 
c) Orientação ao Saae sobre forma e prazos para publicação do edital e/ou seu extrato, bem 
como a respectiva remessa ao TCE/MG; 
 
d) Especificação de programas de estudos para cada cargo; 
 
e) Elaboração e definição do conteúdo e bibliografias para as provas; 
 
f) Recebimento das inscrições por via eletrônica, através do site da CONTRATADA; 
g) Seleção e convocação das bancas examinadoras; 
 
h) Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações; 
 
i) Emissão de relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número de 
inscrição e as inscrições indeferidas, mediante fundamentação. 
 

 
 
Elaboração e Aplicação de Provas Escritas: 
 
Elaboração de questões em conformidade com o nível de escolaridade e as atribuições de cada 
cargo, por intermédio de profissionais especializados, sendo que as provas contarão com 
questões objetivas e de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas cada, contendo pelo menos 
30 (trinta) questões. 
 
Elaboração de Provas Especiais: 
 
Na hipótese de haver candidatos portadores de necessidades especiais, a empresa se 
responsabilizará pelo recebimento dos laudos médicos que comprovem a deficiência e, em caso 
de solicitação de prova especial, ficará a cargo da empresa a preparação das provas de acordo 
com cada necessidade e a contratação de profissionais técnicos capacitados (intérpretes) para 
eventuais traduções. 
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Aplicação de Prova de Títulos: 
 

a) Somente para os cargos de nível superior; 
 
b) Elaboração da grade de avaliação de títulos, que fará parte do edital, em conjunto com a 
Comissão de Concurso Público; 
 
c) Recebimento e avaliação de cada título apresentado, seguindo as orientações do Edital; 
 
d) Processamento das notas, bem como do relatório para divulgação do resultado. 
 

 
Outros procedimentos relativos às provas e pertinentes à empresa: 
 

a) Análise técnica das questões, com revisão de língua portuguesa, antes da impressão das 
provas; 
 
b) Digitação e edição das provas; 
 
c) Impressão dos cadernos de questões; 
 
d) Digitação, edição e impressão das folhas de respostas; 
 
e) Manutenção do sigilo das questões e da segurança da prova; 
 
f) Verificação dos locais para aplicação das provas e definição das datas em conjunto com a 
Comissão de Concurso Público; 
 
g) Distribuição dos candidatos no local das provas; 
 
h) Emissão da relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local de 
realização das provas; 
 
i) Mapeamento e identificação das salas para a realização das provas; 
 
j) Elaboração dos materiais de apoio para a realização das provas, listas de presença, malotes 
de provas, folhas de respostas personalizadas e relatórios; 
 
k) Acondicionamento e transporte dos cadernos e grades ao local das provas, com o devido 
lacre garantidor de sigilo e segurança; 
 
l) Treinamento do pessoal envolvido na aplicação da prova; 
 
m) Aplicação efetiva das provas, com a presença de sua equipe de coordenação; 
 
n) Elaboração de atas e listas de presença; 
 
o) Ampla divulgação do gabarito oficial; 
 
p) Correção das folhas de respostas; 
 
q) Emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos; 
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r) Correção e entrega dos resultados; 
 
s) Emissão do relatório das notas dos candidatos para publicação. 
 

 
Revisão de Questões e Recursos: 
 

a) Recebimento dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em edital; 
 
b) Encaminhamento dos pedidos de revisão à banca examinadora para análise; 
 
c) Participação técnica na elaboração das respostas aos pedidos de recursos impetrados, com 
emissão de parecer individualizado, junto à banca examinadora; 
 
d) Atualização, quando necessário, dos gabaritos oficiais e das notas das provas. 
 

 
Aplicação de Prova Prática: 
 
a) Para os cargos que envolvem habilidade no manuseio de equipamentos, por ex: 
 
 
Atendimento ao Candidato 
 
Para informações aos candidatos a CONTRATADA manterá além do seu endereço eletrônico – 
www.xxxxx.com.br, um plantão de atendimento telefônico durante o horário previsto no Edital, de 
segunda à sexta-feira, além de atendimento via chat. 
 
 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
 
O prazo de conclusão dos trabalhos é de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias e as 
etapas que compõem o processo do Concurso Público e o Cronograma a ser cumprido pela 
CONTRATADA, a princípio, são as seguintes, podendo haver ajustes que sejam acordados entre 
as partes, visando ao cumprimento da legislação pertinente, ou para melhor adequação do 
calendário: 
 
 
 

ORDEM DESCRIÇÃO DASETAPAS PRAZO/PERÍODO ESTIMADO 

 
 
01 Entrega da minuta do Edital: 05 (dias) dias após a assinatura do contrato e envio de todas as 
informações e Legislação do município; 
 
02 Orientações para Publicação do Edital: Em até 02 (dois) dias após revisão final e aprovação da 
minuta do Edital pelo SAAE; 
 
03 Prazo para recurso contra o Edital: 03 (três) dias após publicação do Edital. 
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04 Pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição: Com início em até 15 (quinze) dias após 
a publicação do Edital, aberto, no máximo, durante 03 (três) dias úteis; 
 
05 Divulgação do Resultado dos pedidos de isenção: 10 (dez) dias após o prazo de encerramento 
dos pedidos de isenção; 
 
06 Inscrições: Com início em até 25 (vinte e cinco) dias após a publicação do Edital, abertas, no 
máximo, durante 15 (quinze) dias; 
 
07 Divulgação do Mapa Estatístico de Inscrições e dos Candidatos Inscritos: 10 (dez) dias após o 
término das inscrições; 
 
08 Prazo para recurso contra as inscrições: Durante 03 (três) dias úteis após a Divulgação do 
Mapa Estatístico de Inscrições e dos Candidatos Inscritos; 
 
09 Divulgação do Local de Realização das Provas (Distribuição de Candidatos / Locais de Prova) 
e confirmação de data e horários de provas: 15 (dez) dias após o encerramento do prazo das 
inscrições; 
 
10 Realização das Provas: 20 (vinte) dias após o término das inscrições; 
 
11 Divulgação do Gabarito Provisório: No máximo em até 01 (um) dia após a realização das 
provas; 
 
12 Prazo para recurso contra a Realização das Provas e divulgação do Gabarito Provisório: 
Durante 03 (três) dias úteis após a Realização das Provas e Divulgação do Gabarito Provisório; 
 
13 Divulgação Gabarito Definitivo, do Resultado Geral (em ordem alfabética, contemplando todos 
os candidatos envolvidos: aprovados, reprovados e ausentes): 15 (quinze) dias após a Realização 
das Provas; 
 
14 Prazo para recurso contra o Gabarito Definitivo e o Resultado Geral: Durante 03 (três) dias 
úteis após a divulgação do Gabarito Definitivo e do Resultado Geral; 
 
15 Prazo para envio/protocolo dos títulos: Até 01 (um) dia após a Divulgação do Gabarito 
Definitivo e do Resultado Geral; 
  
16 Divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação, contemplando somente os 
candidatos aprovados: classificados e excedentes): 10(dez) dias após o prazo para: 
 
17 Homologação do Resultado Final: Em até 30 (trinta) dias após terem sido ultimadas todas as 
etapas editalícias. 
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FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
O SAAE adotará como critério para formação de planilha básica de preços as cotações realizadas 
e comparações com os preços praticados no mercado regional. 
Preço Global Estimado de R$ 55.941,67 (cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e um 
reais e sessenta e sete centavos), 
 
 

ITE
M 

DESCRIÇÃO COTAÇÃO 1 COTAÇÃO 2 
COTAÇÃO 

3 
COTAÇÃO 

4 
COTAÇÃO 

5 

01 

Prestação de 
Serviço 
Técnico 

Especializado 
para 

realização de 
Concurso 
Público 

65.000,00 42.000,00 47.800,00 68.100,00 64.500,00 

 
 

ITE
M 

DESCRIÇÃO COTAÇÃO 6 MÉDIA 

01 

Prestação de 
Serviço 
Técnico 

Especializado 
para 

realização de 
Concurso 
Público 

48.250,00 55.941,67 

 
 
 
 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

 
 
 As taxas de inscrições serão recolhidas em conta do SAAE e o pagamento da contratada ocorrerá 
em 3 parcelas, sendo: 
 
- A primeira parcela equivalente a 50% do valor contratado, em até 5 dias após o encerramento 
das inscrições; 
 
- A segunda parcela corresponde a 30% em até 5 dias após a aplicação das provas; 
 
- A terceira parcela correspondente ao restante, 20% em até 5 dias após a publicação do resultado 
final.  
 
- Tarifas bancárias e publicações oficiais serão de responsabilidade do SAAE; 
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ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA 

 
 
Respondendo a diversas consultas, o TCEMG definiu, em linhas gerais, que o recolhimento dos 
valores recebidos a título de taxa de inscrição deve ser feita na conta única do SAAE. 
 
A receita arrecadada pode ser utilizada para o repasse dos serviços prestados pela organizadora 
de Concurso Público, atendidas as normas constantes do contrato firmado. 
 
O SAAE deverá abrir conta bancária específica para arrecadação dos valores das taxas de 
inscrição bem como contratar uma carteira de cobrança.  
 
Esta Carteira deverá possibilitar efetuar o registro do boleto no momento de sua emissão. 
 
Tarifas bancárias e publicações oficiais serão de responsabilidade do SAAE; 
 
A abertura das inscrições só iniciará após a homologação dos boletos junto à instituição bancária 
e testes de emissão, pagamento e retorno no Sistema de Concurso Público da CONTRATADA. 
 
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO 

 
 
Compete ao Saae franquear aos técnicos da CONTRATADA o livre acesso a todas as 
informações para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como a seus departamentos que forem 
necessários, em tempo hábil, na medida em que forem requisitados. 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA 

 
 
60 (sessenta) dias. 
 
 
 
 
 
 

 

Mantena - MG, 01 de Julho 2019. 

 
___________________________ 

Orlando Soares da Silva 
Presidente da CPL 
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ANEXO II 
 

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 
CARTA CONVITE   Nº 001/2019 
 
 
 Vimos por meio desta apresentar nossa proposta de preços para a Prestação de Serviço 
Técnico Especializado para realização de CONCURSO PÚBLICO no SAAE de Mantena-MG, 
conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA e demais Anexos 
deste Edital. 
 
 O valor total da proposta é de R$ _____________ (__________) 
 

A execução dos serviços será realizada no prazo de ____ (_________) dias após a 
assinatura do contrato. 
 

Declaramos: 
1. Que o prazo de validade da proposta é de ______ (  ) dias consecutivos. 
2. Que no preço proposto estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos 

incidentes sobre os insumos e serviços utilizados para a prestação dos serviços. 
3. Que nos submetemos a todas as condições estabelecidas no Edital, sujeitando-se 

totalmente às disposições nele contidas. 
 
 

 Os dados da nossa empresa são: 
 a) Razão Social: ___________________________ 
 b) CNPJ (MF) n°: __________________________ 
 c) Endereço: (rua, bairro, cidade, estado) 
 d) CEP: ____________________ 
 e) Fone/fax: ____________________  
 f) E-mail: ________________  
 g) Dados bancários: (banco, conta, agência) 
 

 
 
 
 

Local e Data. 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

* Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO III 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 
MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001/2019 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 
 

 

 

A empresa......................................... CNPJ n.º....................., por intermédio de seu representante 

legal, o (a) Sr (a)................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº.................... E 

CPF N.º............., declara, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº. 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

que não emprega menor de dezesseis anos. 

RESSALVA: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 
 
Local e Data 

 
 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

 
 
* Este documento deverá ser elaborado em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IV 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, FATO IMPEDITIVO E DE CUMPRIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

 

 

A empresa ......................................... CNPJ n.º ......................, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a)................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................... e CPF 

N.º............., declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos, 

supervenientes ou não, para sua habilitação no presente Processo Licitatório nº 001/2019 – 

CARTA CONVITE nº 001/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Declara também que cumpre todas as exigências habilitatórias constantes do ato convocatório 

inerente ao mencionado processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                        

 

 

 

 

 

 

Local e data, ___________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO V 
 
 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  
 

 
Processo Licitatório nº 001/2019 
CARTA CONVITE nº    001/2019 
Termo de Contrato Administrativo nº ___/2019. 
 
 

 
 
Termo de contrato que entre si fazem o SAAE 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Mantena e a -----------------------------------, tendo 
como objeto Prestação de Serviço Técnico 
Especializado para Realização de Concurso 
Público, para atender as necessidades dos Serviços  
Administrativos do SAAE de Mantena-MG. 

 

 

Pelo presente, de um lado o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mantena, 

Autarquia Municipal, criado pela Lei 016/71, inscrito no CNPJ sob o n° 18.503.466/0001-75, com 

sede na Rua Antônio Coelho de Souza, nº 154 – centro, Mantena – MG, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato por seu diretor ao final assinado e, do 

outro, a empresa ................................................................................., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº .............................................., estabelecida na 

............................................................................................................., representada por 

......................................... ao final assinado, daqui por diante denominada simplesmente 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, em razão do Processo Licitatório nº ......./2019, 

modalidade Carta Convite, autuado sob o nº ......../2019, homologado em ....../....../2019 e, em 

conformidade com a Lei 10.520/02, Lei 8.666 de 21/06/93, alterada pela lei 8.883 de 08/06/94, 

resolvem firmar o presente Contrato, mediante as disposições expressas nas cláusulas e 

condições seguintes:  

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – Constitui objeto deste, por parte da CONTRATADA a 
prestação de serviço técnico especializado para realização de concurso público, conforme 
enunciados no Anexo I – Termo de Referência, que é parte integrante deste Edital, para a 
Manutenção dos Serviços Administrativo do SAAE/Mantena-MG. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – A Prestação de Serviço, objeto deste 
contrato, deverá  ser executado diretamente pela CONTRATADA, não podendo ser cedido ou 
sublocado, exceto na ocorrência de motivos de força maior ou caso fortuito, que impossibilitem o 
cumprimento das obrigações ora assumidas, oportunidade em que a CONTRATADA, com a 
anuência expressa do CONTRATANTE, poderá indicar outro fornecedor, sob sua total 
responsabilidade, respondendo pelo ônus e perfeição técnica da prestação de serviço, ora 
contratado até a resolução dos motivos ensejadores desse procedimento.  
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PARÁGRAFO ÚNICO 

 
A prestação de serviço será feito conforme enunciados no Anexo I – Termo de Referência. 
Compromete-se ainda, manterem-se em compatibilidade com as obrigações assumidas no 
contrato durante toda a sua execução, obrigações tais como as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Processo Licitatório nº 001/2019, Carta Convite nº 001/2019. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – ACRÉSCIMO - Se durante a realização da prestação de serviço objeto 
deste contrato emergir a necessidade de execução de serviços eventuais a ele relacionado e que 
não constem no objeto do Edital de Licitação, ficará a contratada obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições da proposta da licitação, os acréscimos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA - O presente Contrato entrará em vigor na data de sua 
assinatura e findará em 150 (cento e cinquenta) dias, ou, antes desta data se todas as etapas do 
concurso forem finalizadas, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E PREÇO - O pagamento da contratada 
ocorrerá em 3 parcelas, sendo a primeira parcela equivalente a 50% do valor contratado, em até 5 
dias após o encerramento das inscrições; a segunda parcela equivalente a 30% em até 5 dias 
após a aplicação das provas; e a terceira parcela equivalente ao restante, 20% em até 5 dias após 
a publicação do resultado final. O preço total R$ __________ (__________________________). 
Referente ao Processo Licitatório nº 001/2019, na modalidade Carta Convite nº 001/2019. Pelo 
atraso no pagamento será imposta multa de 2% (dois por cento) ao mês sobre o valor global do 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTES - Os preços acima acordados serão fixos e irreajustáveis, nos 
termos da legislação que implantou o Plano Real, salvo o caso de prorrogação do contrato, por 
interesse da contratante, conforme § 1º do art. 58 da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES: 
DA CONTRATADA:   compromete a manter-se, durante toda a execução do contrato em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, condições estas exigidas no ato de 
habilitação e qualificação, quando da realização do processo licitatório. 
 
DA CONTRATANTE: efetuar o pagamento nos valores e prazos estabelecidos na Cláusula Quinta 
deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO ADITAMENTO - A CONTRATANTE poderá autorizar alterações 
contratuais, que decorra ou não da variação de seu valor, que formalizará mediante Termo Aditivo, 
observados os limites legais. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO -  O presente contrato poderá ser rescindido desde que 
ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei no 8.666/93 com suas posteriores 
alterações, à qual as partes expressamente se submetem podendo ser determinada: 
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a) por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 
do citado artigo, quando nenhuma indenização será devida à CONTRATADA;    
b) amigável, por acordo entre as partes, havendo conveniência para a CONTRATANTE, através 
de termo próprio de destrato; 
c) judicial, nos termos da lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de rescisão não amigável do contrato, não vinculada a 
ato ou fato da CONTRATADA, será dado pré-aviso com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 
antecedência. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Permanecem reconhecidos os direitos da Administração, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. 
 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS PENALIDADES – A contratada que deixar de cumprir as condições 

estabelecidas no Pregão Presencial 005/2019 e na proposta apresentada ou fizer de modo 

defeituoso e prejudicial aos interesses do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, sem prejuízo das 

penalidades previstas no artigo 87 da Lei no 8.666/93, ficará sujeito a aplicação da MULTA, 

conforme, abaixo: 

a) 1,0 (um por cento) ao dia sobre o valor do equipamento não entregue, sem manifestação da 
contratada que sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo proposto, a obrigação 
assumida. 
b) 2,0% (dois por cento) sobre o valor do equipamento não entregue, depois de decorridos 10 
(dez) dias de atraso, sem manifestação da Contratada, sem justa causa, ficando assim, 
caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, o que dará causa ao cancelamento do 
Contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  Independentemente da aplicação da penalidade prevista no “caput” desta 
cláusula, a CONTRATANTE, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da apresentação de defesa 
prévia da CONTRATADA, aplicará a esta sanção de suspensão temporária para licitar ou contratar 
com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
 
CLÁUSULA ONZE – DA RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA assume integralmente a 
responsabilidade por prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos com 
seu pessoal durante o transporte e ou descarga do produto licitado. 
 
 
CLÁUSULA DOZE – O FORO - As partes contratadas elegem o Foro da Comarca de Mantena – 

MG, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato. 
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CLÁUSULA TREZE – DISPOSIÇÕES FINAIS - Fazem partes integrantes do presente Contrato, 
independente de transição, as condições estabelecidas no instrumento convocatório e as normas 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93, principalmente nos casos omissos e, para eficácia deste 
contrato, o contratante, após assinaturas das partes, providenciará a publicação, por extrato, na 
imprensa oficia do Estado de Minas Gerais, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 61 da lei 
federal 8.666/93. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual 
teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas.  
 
 
 
 
 

Mantena – M.G, -- de ----- 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ __________________________________ 
CONTRATANTE 

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

RG:...................................... 

CONTRATADO 
..................................................... 

CPF:..................................... 
CI:.............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testemunha:_____________________ Testemunha:_____________________ 

CPF:___________________________ CPF:___________________________ 

RG:____________________________ RG____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Página 29 de 30 

 

29 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Autarquia Municipal Lei 016/71 

Rua Antônio Coelho de Souza, 154 – Centro – Mantena – MG. 
CNPJ: 18.503.466/0001-75 – E-mail: 

saaematerial@brsite.com.br 

Telefone: 33.3241-1299 – Fax:33.3241-1147 
 
 

ANEXO VI 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 
MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001/2019 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
PROCURAÇÃO 

 

À  
Comissão Permanente de Licitação 

 

Por este instrumento particular, __________________________________________ (Razão 

Social e CNPJ da licitante) credencia como nosso(a) representante o(a) 

Sr.(a)______________________________ portador(a) do CPF n.º ______________ 

Carteira de Identidade n.º_________________ expedida em ___/____/_____ por ___________ 

estado civil ____________________, a quem conferimos amplos e especiais poderes para fins e 

efeitos da licitação do SAAE-Mantena-MG, na modalidade de Carta Convite n.º 001/2019, 

podendo o mesmo interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, assinar 

documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação e tudo 

o mais que se fizer necessário ao perfeito e fiel cumprimento deste mandato. 
 
 
 
 
 
 

______________, ___ de _________ de _____. 
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ANEXO VII 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 
MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001/2019 

 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

 
A empresa.................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o 
N.º............................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº .................... e CPF nº............., DECLARA, para fins do 
disposto no Processo Administrativo de Licitação nº. 001/2019, Modalidade Carta Convite nº 
001/2019, sob as sanções administrativas cabíveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na 
presente data, é considerada: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do art. 3º da LC nº 123/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do art. 3º da LC nº 123/2006. 
 
 
DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 
3º da LC nº 123/2006. 
 
 

 
Local e Data 

 
 
 

______________________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

 
 

*Junto à esta Declaração deverá ser anexado documento registrado na Junta Comercial, 
comprovando a situação de enquadramento à Lei Complementar nº. 123/2006 

 
 
 


