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MINAS GERAIS 

 

Diário Oficial da União - Seção 3 – 05/06/2020 – Pág.166 

CO Nº 002/2019  
Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano de Sete Lagoas 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Concorrência Pública nº 2/2019 
Torna público aos interessados, em cumprimento ao que determina a Lei Federal nº. 8.666/1993, que realizará Licitação Pública, 
na modalidade Concorrência Pública, tipo "menor preço global", execução indireta sob o regime de empreitada por preços 
unitários, objetivando à contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Implantação e melhorias dos 
sistemas de coleta e interceptores de esgotos, estações elevatórias, e estação de tratamento de efluentes domésticos no 
Município de Sete Lagoas-MG, conforme orçamento básico, cronograma físico financeiro, projetos, memorial descritivo e 
especificações técnicas, que seguem no edital da licitação. Os envelopes contendo os documentos e as propostas comerciais das 
empresas interessadas deverão ser entregues até às 08:45 (oito e quarenta e cinco) horas do dia 13 de julho de 2020, prazo 
preclusivo do direito de participação, onde o início da abertura dos envelopes apresentados será às 09:00hs na mesma data, no 
departamento de Licitações do SAAE, sito na Rua Governador Milton Campos, 113 - Centro - Sete Lagoas/MG. As licitantes 
interessadas deverão retirar o edital retificado na íntegra link: https: // drive. google. com / drive / folders / 
1VFfHe3Mp4wfzpx4majmzlqMqBwGszfD3?usp=sharing ou pelo site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas 
www.setelagoas.mg.gov.br ambos na janela do SAAE. Informações: (31) 2106-0122 - Programa PAC Saneamento Básico - 
Ministério das Cidades x CEF. Sete Lagoas/MG, 04 de junho de 2020. Leonardo Davince Goulart - CEL / Robson Dias Machado 
Júnior - Diretor Presidente. 
ROBSON DIAS MACHADO JÚNIOR 
Diretor Presidente 

INFORMAÇÕES DO EDITAL 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

18 meses. 

 

VALOR ESTIMADO DA OBRA CAPITAL SOCIAL  GARANTIA DE PROPOSTA INDICE FINANCEIRO  

R$ 88.295.252,51 R$ 8.829.525,25 R$ 882.952,00  LC >= 1,00 
LG>= 1,00 
SG>= 1,00 

 

CAPACIDADE TÉCNICA 

Comprovação da qualificação técnico-profissional passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da Administração 
Pública Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome de profissional 
comprovadamente integrante do quadro permanente da proponente como empregado ou como sócio administrador da 
sociedade, tendo sido responsável técnico pela execução de obras e serviços da mesma natureza demonstrando aptidão para 
desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação, abrangendo as seguintes 
parcelas de maior relevâncias, quais sejam: 
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1. Construção de estação de tratamento de esgoto sanitário, em concreto armado, composta das unidades de tratamento 
preliminar, reator anaeróbio – UASB – filtro biológico percolador, decantador secundário, queimador de gás e sistema de 
desidratação mecanizada; 
2. Construção de interceptor de esgoto sanitário doméstico em tubo FºFº ponta e bolsa JGS; 
3. Construção de interceptor de esgoto sanitário doméstico em tubo corrugado PEAD parede dupla, interna lisa, JEI, para 
saneamento; 
4. Execução de escoramento de valas c/ utilização de estrutura de aço tipo blindagem. 

OBSERVAÇÕES 

Declaração da própria licitante de que visitou o local em que serão executados os serviços, em dia e horário que melhor lhe 
convier, sob as penas da lei, devendo fazer o agendamento junto ao Departamento de Engenharia desta Autarquia na pessoa de 
ANAMÉLIA HENRIQUES SANTIAGO OU IRENE GONÇALVES GALDINO GOULART, ATRAVÉS DO TELEFONE (31) 2106-0104 – SETOR 
DE ENGENHARIA. 

 


