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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 077/2017 

OBJETO: Contratação de empresa visando a  instalação de um sistema de acionamento, medição, 
monitoramento remoto e transmissão de informações, em tempo real, nos sistemas de captação, 
tratamento e distribuição de água do SAAE de Lagoa Formosa (MG), a fim de identificar as perdas 
físicas e aparentes, e melhorar o atendimento à população, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, Anexo I. 

• APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES. 

DATA: 11/08/2017 

HORÁRIO: 13:15 (Treze horas e quinze minutos). 

• ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL. 

DATA: 11/08/2017 

HORÁRIO: Logo após o término do credenciamento. 

Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da sessão ficarão 
prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários. 

• LOCAL DA SESSÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Setor de Licitação, Rua Vereador Divino 
Nazário, nº 83, Bairro Planalto, CEP: 38.720-000. 

• CONSULTAS AO EDITAL, AVISOS E ESCLARECIMENTOS: na internet, no site 
www.saaelagoa.com.br, pelo e-mail, almoxarifado@saaelagoa.com.br, Setor de Licitações do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto. 

• SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS: pelo e-mail, almoxarifado@saaelagoa.com.br, no Setor 
de Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

• ENDEREÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO: 
Rua Vereador Divino Nazário, nº 83, Bairro Planalto, CEP: 38.720-000. 

• VEÍCULOS DE PUBLICAÇÕES: Diário Oficial do Estado  de  Minas Gera i s , Mural de Avisos 
do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-MG, Mural de Avisos da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa 
e no site www.saaelagoa.com.br. 

• REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
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O SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, na presença e ciência da pregoeira 
designada pela Portaria nº 10/2017 de 02 de janeiro de 2017, torna público a abertura do PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 077/2017, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017, do tipo 
“MENOR PREÇO GLOBAL”, regido pelas  Leis Federais nº  8.666, de 21/06/93 e suas alterações, Lei 
Federal 10.520 de 17/07/02,  pelo Decreto nº  3.555, de 08 de agosto de 2000,  Decreto Municipal nº 
008/2005, Lei Municipal Complementar nº 003/2010, no que couberem as disposições da Lei 
Complementar 123/2006, recepcionado pela Lei Complementar nº 147/2014, a fim de selecionar proposta 
para Contratação de empresa para instalação de sistema de acionamento, medição, monitoramento 
remoto e transmissão de informações, em tempo real, nos sistemas de captação, tratamento e 
distribuição de água do SAAE de Lagoa Formosa(MG), a fim de identificar as perdas físicas e 
aparentes, e melhorar o atendimento á população, devendo a proposta e a documentação ser 
protocoladas e entregues no Setor de Compras e Licitações do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Lagoa Formosa, na Rua Vereador Divino Nazário, 83, bairro Planalto, no dia 11 de agosto de 2017, 
até as 13:15 horas, sendo que os mesmos serão abertos logo após o término do credenciamento. 

 

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, presencial, no Setor de Licitação do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto, no horário e data indicados na fl. 01 deste Edital. 

2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e componentes 
da Equipe de Apoio designados através da Portaria nº 10 de 02 de janeiro de 2017. 

 

1 - O presente procedimento licitatório limita-se à contratação de empresa para instalação de um sistema de 
acionamento, medição, monitoramento remoto e transmissão de informações, em tempo real, nos sistemas 
de captação, tratamento e distribuição de água do SAAE de Lagoa Formosa (MG), a fim de identificar as 
perdas físicas e aparentes, e melhorar o atendimento à população. O sistema a ser instalado diz respeito ao 
fornecimento de serviço de informação com implantação de equipamentos sob o regime de comodato, 
para um centro de Controle Operacional – CCO, utilizando tecnologia de telemetria por radiofrequência 
e/ou estações remotas GPRS para transmissão e tratamento de dados, conforme especificações constantes 
do Termo de Referência, Anexo I. Os pontos a serem monitorados são: 

• Sede de Lagoa Formosa; 

• Distrito de Monjolinho de Minas; 

• Localidade de Campina Verde. 

1.1- A proponente vencedora fica comprometida a ceder em regime de comodato ao SAAE, todos os 
equipamentos necessários à implantação e perfeita execução do sistema de automação, incluindo fontes, 
cabos, nobreaks, suportes, conectores, sistema de telemedição, estações remotas com tecnologia GPRS, 
softwares, sensores de nível ultrassônicos, hidrômetros de grande capacidade, gabinete para instalação de 
equipamentos, e todos os outros acessórios que forem necessários. 

1.2 – Toda a mão de obra necessária para a instalação do sistema deverá ser fornecida pelo licitante 
vencedor, sem nenhum ônus para o SAAE. A instalação completa do sistema e o treinamento dos 
funcionários deverão ser feitos diretamente por funcionários da empresa vencedora, devendo todas as 
despesas com diárias, hospedagens, alimentação, taxas, materiais e mão de obra e demais custas já se 
encontrarem incluídas no valor da proposta comercial. 

1.3 – A proponente vencedora deverá fornecer no ato da instalação do sistema o manual de todos os 
equipamentos que serão instalados, e deverá ministrar um treinamento de manutenção para os funcionários 
indicados pelo SAAE, de forma a permitir a correta manutenção e operação do sistema. 

PREÂMBULO 

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

II – OBJETO 
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1.4 - Para o perfeito entendimento do sistema a ser instalado, as empresas interessadas em participar deste 
certame deverão realizar visita técnica para conhecimento do local físico e os serviços a serem executados. 
Esta visita técnica deverá ser agendada no SAAE, pelo telefone (34) 3824-2033, a qual deverá ser realizada 
nos dias 07 e 08 de agosto de 2017, no horário de 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min. 
O SAAE emitirá documento (atestado de visita técnica) comprobatório desta visita, sendo o mesmo item 
necessário à habilitação da empresa interessada. 

 

1 - Cópia deste Edital estará disponível na internet, no site do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no e-
mail <almoxarifado@saaelagoa.com.br> podendo também ser obtida no Setor de Licitação, no horário de 
07h00min às 11h00min e de 13h00min às 16h00min.  

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no site <www.saaelagoa.com.br>, bem como as 
publicações nos veículos informados na fl. 01 deste Edital, quando for o caso, com vista a possíveis 
alterações e avisos. 

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para o e-mail 
<almoxarifado@saaelagoa.com.br> ou, ainda, para a sala do Setor de Licitação do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto, no endereço constante à fl. 01 deste Edital, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada 
para recebimento das propostas. 

3.1 - As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, ou 
disponibilizadas no endereço www.saaelagoa.com.br, ficando acessíveis a todos os interessados. 

4 - No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a Pregoeira julgar 
importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com frequência. 

5 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão até o 5º dia útil, e por licitantes 
até o 2º dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o endereço eletrônico (e-mail) <almoxarifado@saaelagoa.com.br>, ou 
protocolizadas no Setor de Licitação, dirigidas a Pregoeira que deverá decidir sobre a petição no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, auxiliado, se necessário, pelo setor técnico competente. 

5.1 - A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento de identificação 
e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número 
do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e 
comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 
procurador, somente procuração, se pública). 

5.2 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa não se responsabilizará por impugnações 
endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e 
que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal. 

5.3 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

5.4 - A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
e será divulgada no site do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa para conhecimento de 
todos os interessados. 

 

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atenderem 

III – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

IV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos e que cumpram plenamente os requisitos de 
habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da 
lei.  Serão aceitos participação no referido certame, os licitantes que queiram enviar seus documentos de 
Habilitação e Proposta Comercial via correios, ficando o mesmo, impedido de formular lances. 

1.1 - Participarão da sessão do Pregão Presencial os representantes dos licitantes efetivamente credenciados, 
nos termos descritos no Título X. 

2 - Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica: 

2.1 - suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Lagoa Formosa; 

2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública; 

2.3 - com falência decretada; 

2.4 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.  

3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

 

1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas, em envelopes 
distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes 
informações: 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO 

 

VI – PROPOSTA COMERCIAL 

 

1 - A Proposta Comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo II, ou em modelo próprio 
desde que contenha todas as informações ali previstas com identificação da pessoa jurídica proponente, 
número registrado no CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu 
representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado sem emendas, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se inequivocamente tais falhas não acarretarem lesões ao direito 

V – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedir a exata compreensão de seu conteúdo, 
constando, também: 

1.1 - O preço deverá ser cotado considerando-se a entrega do objeto licitado em todos os pontos de 
captação de água bruta, tratada e distribuída do SAAE, bem como a instalação de todos os equipamentos 
em comodato necessários à implantação e perfeita execução do sistema de automação, incluindo fontes, 
cabos, nobreaks, suportes, conectores, sistema de telemedição, estações remotas com tecnologia GPRS, 
softwares, sensores de nível, hidrômetros de grande capacidade, gabinete para instalação de equipamentos, 
e todos os outros acessórios que forem necessários; incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas 
com transporte, diárias, hospedagem,  alimentação, materiais e mão de obra necessários para a instalação 
do sistema, tributos, frete, descarga, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 
acessórios; 

1.2  – O prazo para instalação do sistema deverá ser de até 60(sessenta) dias corridos após o 
recebimento da ordem de serviços, expedida pelo SAAE de Lagoa Formosa – MG. 

1.3 - descrição completa do objeto conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo 
I. 

2 - Todas as condições previstas no Termo de Referência, Anexo I, deverão ser observadas com vistas à 
elaboração da proposta comercial. 

3 - A Proposta Comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

3.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo será considerado 
como aceito para efeito de julgamento. 

3.2 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a 
contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 

3.3 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os licitantes 
classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse do SAAE de Lagoa Formosa/MG. 

3.4 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá 
do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 

4 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega 
de sua Proposta Comercial. 

5 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências 
previstas neste Edital. 

6 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão 
Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

7 - O preço deverá ser ofertado incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, 
tributos, fretes, carga, descarga, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos. 

8 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa efetuará as retenções tributárias e 
previdenciárias sobre o faturamento, que couberem, nos termos da legislação vigente. 

VII – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

1 - O licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada para habilitação no certame: 
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1.1 - Cópia do documento de identidade do representante legal da empresa ou qualquer outro documento 
equivalente (art. 28, I, da Lei nº 8.666/93); 

1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição 
de seus administradores; 

1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 

1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

1.6 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – C.N.P.J./MF; 

1.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 

1.8 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

1.9 - 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; 

1.10 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela 
Caixa Econômica Federal; 

1.11 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão, nos termos do Título VII-A da Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5452, de 01 de maio de 1943. (CNDT); 

1.12 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

1.13 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 
XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme 
modelo do Anexo III; 

1.14 - Declaração expressa de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com o 
Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Municipal, assinada pelo 
representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo V; 

1.15 - Declaração expressa de que o licitante não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, assinada pelo representante legal do 
licitante, conforme modelo do Anexo VI; 

1.16 – Declaração expressa de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação do licitante, 
assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo VII; 

1.17 - Termo de Vistoria, conforme modelo Anexo XI, no qual a empresa, deverá visitar os locais para 
execução dos serviços, para efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de 
modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 
acréscimos de serviços. Após a inspeção a empresa licitante deverá expedir uma declaração de vistoria do 
local onde os serviços serão executados, ou; 

1.18 - Poderá apresentar em substituição a vistoria técnica, declaração do que conhece as condições do local 
onde os serviços serão executados. 
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2 - O Pregoeiro e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a 
regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à 
junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

3 - Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

3.1- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

3.2- Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

3.3- Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 
documentos da matriz quanto os da filial; 

3.4- Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

4 - A Microempresa – ME, a Empresa de Pequeno Porte – EPP ou o Microempreendedor Individual – 
MEI deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos 
comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

4.1- Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME, a EPP ou a MEI for 
declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

4.2- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira. 

4.3- Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 

4.4- A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado a Pregoeira 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do item 11 do Título XII, ou 
submeter o processo à autoridade competente para revogação. 

5 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia legível, autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou ainda 
em original acompanhados de cópia legível para autenticação pela(a) Pregoeira, ou por membro da Equipe 
de Apoio, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação. 

5.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão ser 
datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do Pregão. 

6 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, 
ou apresentados por meio de discos magnéticos. 

7 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas 
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, mediante: 

7.1- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

8 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas 
constatadas, o licitante será inabilitado. 



8 

9 - A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto neste Título, inabilitará 
o licitante, sendo aplicado o disposto no Título XV, e sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

9.1 – Nesse caso, o licitante responderá pelas sanções previstas em lei e neste edital, considerando que este 
apresentou declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo 
VIII. 

 

VIII – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1 Qualificação Técnico-Profissional:  

• Certidão de registro e quitação junto ao CREA em nome da pessoa jurídica; 

• Certidão de registro e quitação junto ao CREA do responsável técnico pela empresa; 

• Certidão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) do corpo técnico responsável, possuindo no 
mínimo: 01(um) engenheiro eletricista e/ou 01(um) engenheiro de controle e automação, que 
comprove a experiência dos profissionais na execução de serviços equivalentes e/ou semelhantes 
ao escopo deste projeto, tais como: 

o Instalação de equipamentos de telemetria para hidrômetros aplicados em sistemas de 
abastecimento de água;  

o Manutenção de equipamentos de telemetria para hidrômetros, sensores de pressão em rede 
e sensores de nível ultrassônicos para aplicação em sistemas de abastecimento de água; 

o Instalação de painel solar para instalação de pontos de telemetria.  

• Comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa através de: 

o Carteira de Trabalho (CTPS); 

o Certidão de quitação junto ao CREA; 

o Contrato de prestação de serviços, com firmas reconhecidas em todos os pactuantes; 

o Contrato de trabalho, com firmas reconhecidas em todos os pactuantes. 

1.1 - As certidões e/ou atestados requeridos no item 9 acima deverão ser emitidas em nome da própria 
empresa licitante, não sendo aceitos em nenhuma hipótese certidão(ões) e/ou atestado(s) emitidos em 
nome de outras empresas (p.ex.: por concessionárias ou sub-concessionárias ou permissionárias em nome 
de suas componentes, sócias, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, sócias, etc.). 

 

IX – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

1 - O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL, desde que observadas às especificações e 
demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2 - Será desclassificada a Proposta Comercial que: 

2.1 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 

2.2 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, §§ 1º 
e 2º da Lei nº 8.666/93. 
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2.2.1 - Se a Pregoeira entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante 
demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha de custos, justificativas e demais documentos 
comprobatórios, conforme o caso. 

2.2.2 - Caso não seja comprovada a exequibilidade da proposta, esta será desclassificada. 

3 - Erros de soma e/ou multiplicação ou falhas formais apuradas na Proposta Comercial poderão ser 
corrigidos. 

3.1 - Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, 
sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado 
com a Pregoeira, após diligência e anuência do licitante. 

3.2 - A correção será consignada em ata de julgamento. 

4 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

5 - Havendo divergência entre o valor expresso em numeral e valor escrito por extenso, prevalecerá o valor 
escrito por extenso. 

6 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 

7 - A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas e da documentação, desconsiderar evidentes falhas 
formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

8 – As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da área solicitante para 
verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado. 

 

X– CREDENCIAMENTO 

1 - No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal deverá proceder ao 
respectivo credenciamento junto a Pregoeira. 

2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio, proprietário ou 
dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado ou 
Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade. 

2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou particular 
ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo IX, comprovando a outorga de poderes 
necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, 
juntamente com documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a 
representação legal do outorgante. 

2.1.1 – Independente da forma de apresentação, o documento entregue para cumprimento do item 2.1, 
acima, deverá ser apresentado com a firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório. 

2.1.2 – Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação. 

3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto a Pregoeira implica a presunção de 
sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal 
pelos atos praticados. 

4 - No momento do credenciamento, o representante do licitante deverá apresentar, fora de 
envelope: 
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4.1 – declaração, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo VIII, de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02; 

4.2 - certidão expedida pela Junta Comercial comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da 
Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Setor Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

4.3 – declaração, conforme modelo do Anexo IV, de que cumpre os requisitos legais para qualificação 
como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da citada Lei, e de que 
não está sujeito a quaisquer dos impedimentos do §4º daquele artigo. 

 

5 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente, 
sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

6 - Os documentos poderão ser apresentados por cópia autenticada ou por cópia simples acompanhada do 
respectivo original para autenticação pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 

 

XI – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

1 - Após o encerramento do credenciamento dos representantes dos licitantes, a Pregoeira declarará aberta 
a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos licitantes. 

2 - Aberta a sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo a Documentação de 
Habilitação e a Proposta Comercial. 

2.1 - Os licitantes que enviarem os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial”, 
sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, toda a documentação 
apresentada no Título XI, relativa ao credenciamento da licitante, inclusive cópia autenticada do Estatuto 
ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, sendo que sem a 
apresentação, não estará credenciado para o certame.  

3 - A Pregoeira, após a abertura das Propostas Comerciais, procederá à verificação de sua conformidade 
com os requisitos estabelecidos no Edital, desclassificará aquelas que estiverem em desacordo e divulgará 
os preços cotados pelos licitantes. 

3.1 - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da exequibilidade dos 
preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e horário para sua continuidade. 

4 – As propostas serão ordenadas em ordem crescente e a Pregoeira classificará, para a etapa de lances, o 
autor da proposta de “menor valor”, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores superiores 
em até 10% (dez por cento), deste valor para participarem de lances verbais. 

4.1 - Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas neste item, a 
Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

5 - Em seguida, será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de “maior 
valor”, que representa o maior preço. 

5.1 - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da 
ordem de apresentação dos lances. 

5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do seu último preço, para efeito de posterior ordenação 
das propostas. 

5.3 - Alegações posteriores não serão aceitas, caso o licitante não efetue lances. 
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5.4 - Caso não sejam realizados lances verbais será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor valor, que representa o menor preço, e o valor estimado da contratação. 

5.5 - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja 
compatível com o valor de mercado, esta poderá ser aceita. 

6 - Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará encerrada a etapa de lances. 

7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade 
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8 - A Pregoeira poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou o lance de menor preço, para que 
possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

9 - Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope “Documentação de 
Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua habilitação. 

10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

11 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, a Pregoeira 
examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na 
ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às 
exigências deste Edital. 

12 - Nessa etapa a Pregoeira também poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam obtidas 
melhores condições para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 

13 - Caso seja necessário, a Pregoeira poderá suspender a sessão do Pregão, a qualquer momento, para 
realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, 
os licitantes presentes. 

14 - Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos do procedimento e 
das ocorrências relevantes, assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

 

1 - Após a declaração do(s) vencedor(es), durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala do Setor de Licitação. 

2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a termo na 
respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarazões no mesmo 
prazo, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 

4 - O recurso e respectivas contrarazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem 
conhecidos: 

4.1 - ser dirigido a Superintendente do SAAE, aos cuidados da Pregoeira; 

4.2 -ser encaminhado para o endereço eletrônico <diretoria@saaelagoa.com.br>, ou ser protocolizado na 
sala do Setor de Licitação, em uma via original, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da 
empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, 

XII – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 
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acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de 
representação legal. 

5 - A Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 

6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

7 - O recurso será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, que decidirá 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. 

8 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação, quando for o caso, 
podendo ser aplicado o disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal n. º 8.666/93. 

9 - Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos a Superintendente 
do SAAE, pelo endereço eletrônico <diretoria@saaelagoa.com.br> ou protocolizados na sala do Setor de 
Licitação, observando-se os requisitos indicados no subitem 4.2 acima. 

 

1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 
autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 

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. 

 

1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar 
e contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 

 
1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Termo de referência; 

Anexo II - Modelo de proposta comercial; 

Anexo III - Modelo de declaração de empregador pessoa jurídica; 

Anexo IV - Modelo de declaração de condição de ME, EPP ou MEI; 

Anexo V - Modelo de declaração de idoneidade; 

Anexo VI - Modelo de declaração de quadro societário; 

Anexo VII - Modelo de declaração de fato impeditivo; 

Anexo VIII - Modelo de declaração de habilitação; 

Anexo IX - Modelo de carta de credenciamento; 

Anexo X - Minuta de contrato; 

Anexo XI– Atestado de Visita Técnica. 

2 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa-MG, convocará o adjudicatário para assinar 
o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, em prazo a ser 

XIII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

V 

XIV – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

V 

XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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estabelecido, não superior a 05 (cinco) dias, observado o prazo de validade da proposta, nos termos do item 
3 do Título VII. 

2.1 - Na hipótese de o adjudicatário não comparecer para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, aplicar-se-á as sanções cabíveis. O Pregoeiro examinará as 
propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da 
proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço. 

3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 
ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido. 

5 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Pregoeira poderá, a seu 
critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

6 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado 
e válido. 

7 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e 
relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 
instrução do processo, conforme disposto no §3° do art. 43 da Lei nº 8.666/93. Se houver solicitação de 
documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório, sendo 
possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 

7.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 
licitante. 

8 - A Pregoeira poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à confirmação da 
autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o documento for impugnado 
por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência. 

8.1 - Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pela Pregoeira ou Equipe de Apoio, ou 
cópia autenticada por cartório. 

9 - As decisões da Superintendente do SAAE e da Pregoeira serão publicadas, quando for o caso, podendo 
ser aplicado o disposto no § 1º, do art. 109 da Lei n. º 8.666/93. 

10 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

11 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Lagoa Formosa revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 
de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 
escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos licitantes. 

12 - Para atender a seus interesses, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa poderá alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 
estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 

13 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa poderá prorrogar, por conveniência 
exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
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14 - Fica eleito o foro da Comarca de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, 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. 

 

Lagoa Formosa-MG, 28 de julho de 2017. 

 

 

 

 

Júnia Cássia de Sousa Oliveira 

Superintendente do SAAE 

 

 

 

Silvestre Nunes Jesus Silva 

Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

1. DO OBJETO: 

1.1 – Contratação de empresa, para instalação de sistema de informação com implantação de equipamentos 
sob o regime de comodato, para um Centro de Controle Operacional – CCO, utilizando tecnologia de 
telemetria por radiofrequência e/ou estações remotas GPRS, para transmissão e tratamento de dados, em 
todos os pontos de captação de água bruta, tratada e distribuída do SAAE, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência, Anexo I, observando-se os seguintes quantitativos: 

ITE
M 

DESCRIÇÃO UND QTDE 

1 Sistema de acionamento, medição, monitoramento remoto e 
transmissão de informações, em tempo real, nos sistemas de captação, 
tratamento e distribuição de água do SAAE de Lagoa Formosa (MG), 
a fim de identificar as perdas físicas e aparentes, e melhorar o 
atendimento à população através de sistema de automatização por 
telemetria por radiofrequência e/ou estações remotas GPRS, em 
todos os pontos de captação de água bruta, tratada e distribuída do 
SAAE de Lagoa Formosa/MG. 

 

OBS:   

- Os pontos a serem monitorados são: 

• Sede de Lagoa Formosa 

• Distrito de Monjolinho de Minas 

• Localidade de Campina Verde 

 

- Deverá estar incluído nos preços os serviços de instalação de todos 
os equipamentos necessários à implantação e perfeita execução do 
sistema de automação, incluindo fontes, cabos, nobreaks, suportes, 
conectores, sistema de telemedição, estações remotas com tecnologia 
GPRS, softwares, sensores de nível, hidrômetros de grande 
capacidade, gabinete para instalação de equipamentos, e todos os 
outros acessórios que forem necessários. 

No ato da instalação deverá ser fornecido o Manual de Operação do 
sistema, bem como deverá ser ministrado um treinamento de 
manutenção para os funcionários indicados, para a correta 
manutenção e operação do sistema. 

Serviço 01 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

2.1- Identificar as perdas físicas e aparentes, e melhorar o atendimento à população.  

SEDE LAGOA FORMOSA 

Figura 1 _ Pontos monitorados da Sede de Lagoa Formosa. 

 
Coordenadas geográficas dos pontos: 

Ponto Descrição Latitude Longitude 

P1 Captação do Córrego do 
Sapé 

18°46’52.57”S 46°24’58.35”O 

P2 Estação de Tratamento de 
Água – ETA 

18°46’22.22”S 46°24’3.49”O 

P3 Poço Profundo 
“Prefeitura” 1 

18°46’3.68”S 46°24’9.92”O 

P4 Poço Profundo 
“Prefeitura” 2 

18°46’3.56”S 46°24’12.08”O 

P5 Reservatório Elevado de 
distribuição 

18°46’21.39”S 46°24’8.30”O 

P6 Saída da ETA 18°46’22.30”S 46°24’3.83”O 

P7 Saída do Novo Horizonte 18°46’21.56”S 46°24’8.55”O 

P8 Saída do Coelho 18°46’21.46”S 46°24’8.03”O 

P9 Reservatório Coelho 1 18°45’55.03”S 46°24’44.73”O 

P10 Reservatório de 
distribuição Coelho 2 

18°45’42.46”S 46°23’40.81”O 

Fluxograma do sistema _ Sede de Lagoa Formosa. 
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• Instalação de 3 (três) acionamentos remotos para os conjuntos moto-bomba (B1, B2 e B3) da 
captação (P1 da Figura 1). O sistema deverá ser capaz de fazer o acionamento dos conjuntos para ligar 
e/ou desligar apenas uma bomba ou duas bombas em paralelo, em qualquer configuração. No ponto de 
captação existem 3 (três) conjuntos moto-bombas instalados sendo 2 (duas) 50CV e 1 (uma) de 100 CV. 

o Deverão ser instalados multimedidores elétricos nos 3 (três) conjuntos (P1 da Figura 1), para 
monitoramento da tensão, corrente, potência e demais grandezas elétricas; 

• Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, na calha Parshall na ETA (P2 da Figura 
1) para obtenção da vazão de água captada em L/s (litros por segundo). Vazão máxima de trabalho atual: 
50 L/s. 

• Instalação de 1 (um) macromedidor na saída de cada poço profundo “Prefeitura 01” (P3 da Figura 
1). Diâmetro da tubulação do poço: 75 mm, material: aço galvanizado. 

• Instalação de 1 (um) macromedidor na saída de cada poço profundo “Prefeitura 02” (P4 da Figura 
1). Diâmetro da tubulação do poço: 75 mm, material: aço galvanizado. 

• Interligação do acionamento remoto dos poços profundos “Prefeitura 01” e profundo “Prefeitura 
02” (JÁ EXISTENTE, VIA CENTRAL DE ALARME) para os dois conjuntos moto-bomba. O sistema 
deverá ser capaz de fazer o acionamento dos conjuntos para ligar e/ou desligar apenas uma bomba ou 
duas bombas em paralelo. Cada poço possui um conjunto de 12CV.  

• Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório Elevado (P5 Figura 1). 

• Instalação de 2 (dois) acionamentos remotos na Estação Elevatória da ETA (P2 da Figura 1) para 
os conjuntos moto-bombas (B4 e B5) da ETA. O sistema deverá ser capaz de fazer o acionamento dos 
conjuntos para ligar e/ou desligar apenas uma bomba ou duas bombas em paralelo para abastecer o 
Reservatório Elevado (P5 Figura 1), conforme monitoramento de forma automática ou manual. Na 
Estação Elevatória existem 2 (dois) conjuntos moto-bomba instalados, potência 30 CV. 
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• Instalação de 3 (três) macromedidores para acompanhamento do balanço hídrico, sendo: 

o Saída da ETA (P6 da Figura 1), diâmetro da tubulação: 250mm, material: FºFºou cimento amianto; 

o Saída do “Novo Horizonte” (P7 da Figura 1), diâmetro da tubulação: 100mm, material: FºFº; 

o Saída do “Coelho” (P8 da Figura 1), diâmetro da tubulação: 100mm, material: FºFº; 

• Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório apoiado Coelho 2 (P10 
Figura 1), neste ponto NÃO HÁ energia elétrica. 

• Instalação de 2 (dois) acionamentos remotos na Estação Coelho 1 (P9 da Figura 1) para os 
conjuntos moto-bombas (B6 e B7). O sistema deverá ser capaz de fazer o acionamento dos conjuntos para 
ligar e/ou desligar apenas uma bomba ou duas bombas em paralelo para abastecer o Reservatório Coelho 
2 (Ponto 10 Figura 1), conforme monitoramento de forma automática ou manual. Na Estação Elevatória 
existem 2 (dois) conjuntos moto-bomba instalados, potência 15 CV. 
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DISTRITO DE MONJOLINHO DE MINAS 

Figura 1 _ Pontos monitorados do Distrito de Monjolinho de Minas. 

 
Coordenadas geográficas dos pontos: 

Ponto Descrição Latitude Longitude 

M1 Captação do Monjolinho 18°46’51.29”S 46°15’18.49”O 

M2 Adutora antes da filtração 18°46’39.02”S 46°15’23.97”O 

M3 Adutora após a filtração 18°46’38.80”S 46°15’24.00”O 

M4 Reservatório de distribuição 18°46’28.16”S 46°15’26.47”O 

 

Fluxograma do sistema _ Distrito de Monjolinho de Minas. 
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• Interligação do acionamento remoto dos 03 (três) conjuntos moto-bomba do sistema de captação 
superficial e subterrâneo do Monjolinho (M1 da Figura 2), (JÁ EXISTENTE, VIA TELEMETRIA POR 
BÓIA NO RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO) para os três conjuntos moto-bomba instalados no 
Dist. de Monjolinho de Minas. O sistema deverá ser capaz de fazer o acionamento dos conjuntos para ligar 
e/ou desligar apenas uma bomba, duas ou três bombas em paralelo para abastecer o Reservatório (M4 
Figura 2), conforme monitoramento de forma automática ou manual. Potência de cada bomba: 7,5 CV. 

• Instalação de multimedidores nos 3 (três) conjuntos (M1 da Figura 2), para monitoramento da 
tensão, corrente, potência e demais grandezas elétricas; 

• Instalação de 1 (um) macromedidor na saída do reservatório de distribuição (M4 da Figura 2). 
Diâmetro da tubulação do poço: 60 mm, material: PVC.Neste ponto NÃO HÁ energia elétrica. 

• Instalação de 1 (um) medidor de turbidez antes do processo de filtragem (M2 da Figura 2), faixa 
de medição: 0 a 100 UT; Acuracidade mínima: ± 5% do valor de leitura; 

• Instalação de 1 (um) medidor de turbidez após o processo de filtragem (M2 da Figura 2), faixa de 
medição: 0 a 100 UT; Acuracidade mínima: ± 5% do valor de leitura; 

• Instalação de 1 (um) medidor de pH após o processo de filtragem (M3 da Figura 2), faixa de 
medição: 0 a 14; Precisão: ± 0,02%; 
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LOCALIDADE DE CAMPINA VERDE 

Figura 1 _ Pontos monitorados da Localidade de Campina Verde. 

 
Coordenadas geográficas dos pontos: 

Ponto Descrição Latitude Longitude 

CV1 Poço profundo Campina Verde 18°46’51.29”S 46°15’18.49”O 

CV2 Reservatório de distribuição 18°46’39.02”S 46°15’23.97”O 

 

Fluxograma do sistema _ Localidade de Campina Verde. 

 

• Acionamento remoto dos 01 (um) conjunto moto-bomba do sistema de captação subterrâneo da 
localidade de Campina Verde (CV1 da Figura 3). O sistema deverá ser capaz de fazer o acionamento 
do conjunto para ligar e/ou desligar para abastecer o Reservatório (CV2 Figura 3), conforme 
monitoramento de forma automática ou manual. Potência de cada bomba: 5 CV; 

• Instalação 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório (CV2 Figura 3); 
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• Instalação de 1 (um) macromedidor na saída do Reservatório (CV2 da Figura 3). Diâmetro da 
tubulação do poço: 60 mm, material: PVC. 

CENTRO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES - CCO 

Os dados gerados nos pontos de monitoramento deverão ser transmitidos, em tempo real, em um 
Centro de controle de Operações, a ser instalado na ETA (P2 da Figura 1), e as informações dispostas 
em painel de fácil compreensão montado em TV (LED ou LCD de 40” ou maior) e em computador 
desktop através de software que permitirá: 

• Acionamento Remoto das bombas; 

• Monitoramento do nível dos reservatórios; 

• Programação de rotinas para acionamento automático; 

• Alerta de várias grandezas; 

• Fornecer indicadores de R$/m³ de água produzida; 

• Enviar mensagem de celular para operadores do sistema; 

• Medir o volume de água captada; 

• Monitorar corrente, tensão e potência elétrica das bombas de captação; 

• Fornecer indicadores de perdas físicas e aparentes; 

• Monitorar turbidez e pH; 

• Informações gráficas de gestão, com planilhas e relatórios, contendo no mínimo: 

o Sistema georeferenciado com os pontos de monitoramento; 

o Monitoramento das variáveis de nível de reservatório, status das bombas, vazão de água 
bruta captada, vazão de água distribuída e grandezas elétricas das bombas, turbidez, pH e 
monitoramento de perdas a cada sessenta segundos; 

o Possibilidade de acionamento remoto das bombas dos poços pelo sistema de controle on-
off; 

o Relatórios comparativos e gráficos para monitoramento do desempenho de cada ponto de 
medição entre os dias da semana; 

o Relatórios descritivos e gráficos para as variações de processo de cada um dos pontos de 
medição; 

o Relatório de indicadores de desempenho a serem elencados pelo saae de acordo com a 
recomendação das agências reguladoras; 

o Consulta e relatório descritivo dos alarmes, dados e eventos do sistema rotina de cadastro 
de usuários com permissões definidas por classes de operadores do sistema; 

o Relatórios de operação da funcionalidade elétrica de cada bomba cadastrada caracterizada 
pela tensão, corrente e potência; 

o Rotina de cadastro e monitoramento de ações realizadas no sistema para determinar 
eficiência no combate as perdas antes e depois de cada ação; 

o Rotina de cadastro e monitoramento automático de manutenções preventivas, com 
lembretes e alarmes de cada manutenção cadastrada; 

o Rotina de cadastro de todas as características das bombas de operação; 
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o Permitir e fornecer dados para fazer o levantamento do balanço hídrico mensalmente, ou 
em menor período; 

o Permitir que os seus pontos de medição sejam configuráveis pelo operador e suas 
coordenadas no mapa poderão ser inseridas, excluídas, movidas e alteradas a qualquer 
momento; 

o Permitir a alteração do mapa de georreferenciamento por rotina automática a qualquer 
momento; 

o Permitir que todos os dados gerados e verificados sejam acessíveis por software supervisório 
pelos operadores do sistema nas seguintes plataformas disponíveis: windows®; android®; 
ios®; 

• Todos os equipamentos do CCO, incluindo a TV (LED ou LCD), computador desktop e nobreak 
fazem parte do comodato; 

• Uma cópia dos dados deverá ficar armazenada no servidor do CCO, por no mínimo de 12 meses. 
Estes dados também deverão ser facilmente convertidos em planilhas editáveis. O sistema deverá 
realizar backup diários e fazer cópias de segurança dos dados obtidos. 

• A mão de obra necessária para serviços hidráulicos e de alvenaria serão de responsabilidade do 
SAAE. 

• O prazo de implantação será de 60 dias a contar da data de emissão da ordem de fornecimento; 

• Assistência técnica com programa de manutenção, avaliação e calibração dos equipamentos com 
periodicidade mínima de 30 dias, com cronograma aprovado pelo SAAE; 

• Assistência técnica corretiva com atendimento ao SAAE em no máximo em 36 horas, contadas a 
partir da notificação à empresa prestadora de serviço. 

 

3 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA: 

 

3.1 - As despesas deste processo licitatório para o ano de 2017 correrão por conta da Dotação Orçamentária 
número: 

03.01.01.17.512.0447.2003.3.3.90.39 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

RECURSOS ORDINÁRIOS 

4 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

4.1- O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa não aceitará a execução de serviços em 
desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao prestador do serviço 
executá-lo em conformidade com as instruções e normas do setor competente, sob pena de aplicação das 
sanções previstas e/ou rescisão contratual. 

4.2 - A proponente vencedora fica comprometida a ceder em regime de comodato ao SAAE, todos os 
equipamentos necessários à implantação e perfeita execução do sistema de automação, incluindo fontes, 
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cabos, nobreaks, suportes, conectores, sistema de telemedição, estações remotas com tecnologia GPRS, 
softwares, sensores de nível ultrassônicos, hidrômetros de grande capacidade, gabinete para instalação de 
equipamentos, e todos os outros acessórios que forem necessários. 

4.3 – Toda a mão de obra necessária para a instalação do sistema deverá ser fornecida pelo licitante 
vencedor, sem nenhum ônus para o SAAE, com exceção dos serviços hidráulicos e de alvenaria, que será 
de responsabilidade do SAAE. A instalação completa do sistema e o treinamento dos funcionários deverão 
ser feitos diretamente por funcionários da empresa vencedora, devendo todas as despesas com diárias, 
hospedagens, alimentação, taxas, materiais e mão de obra e demais custas já se encontrarem incluídas no 
valor da proposta comercial. 

4.4 – A proponente vencedora deverá fornecer no ato da instalação do sistema o Manual de todos os 
equipamentos que serão instalados, e deverá ministrar um treinamento de manutenção para os funcionários 
indicados pelo SAAE, de forma a permitir a correta manutenção e operação do sistema. 

4.5. - A verificação da qualidade da execução dos serviços será realizado por servidor designado pelo SAAE 
de Lagoa Formosa/MG. Caso não atenda o padrão de qualidade exigido pelo Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto, e constante da sua proposta escrita, a empresa será notificada e os serviços licitados deverão ser 
reparados até plena aprovação do setor responsável do SAAE de Lagoa Formosa/MG; 

4.6 – Os serviços objeto desta licitação deverão estar de acordo com as normas técnicas brasileiras e com 
Departamento de Obras e Engenharia do SAAE de Lagoa Formosa/MG; 

4.7 - O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido 
ou transferido, total ou parcialmente, sem autorização prévia do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 

4.8 - Os quadros do sistema de automação deverão ser adequadamente conectados ao aterramento da 
estação. Caso alguma estação não disponha de sistema de aterramento ou o aterramento disponível não 
esteja adequado, a empresa deverá instalar e incorporar ao sistema existente do SAAE sem nenhum custo 
adicional; 

4.9 - A CONTRATADA deverá possuir e fornecer suporte remoto para atendimento das solicitações de 
manutenção funcionando 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, com um número de 
telefone fixo ou celular. As ocorrências de falha no sistema que não forem solucionadas através do suporte 
remoto deverão ser solicitadas e atendidas no prazo máximo de 36 (trinta e seis) horas através de técnico 
em manutenção credenciado pela CONTRATADA; 

4.10 – A CONTRATADA deverá fornecer manutenção corretiva visando cobrir desconfiguração dos 
equipamentos ou a substituição de materiais que impeçam a boa operação do sistema (ex. cabos ou qualquer 
equipamento fornecido pela contratada), problemas de conexão, assim como qualquer falha que 
comprometa o perfeito funcionamento de todo hardware e software que compõem o sistema ou que tenha 
sido resultado de queima por descarga elétrica, mau uso ou vandalismo no equipamento. 

5 DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO: 

9.1. O prazo de execução dos serviços está estimulado em até 60 (sessenta) dias; 

9.2. No curso da execução dos serviços caberá ao “SAAE”, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito 
de fiscalizar a fiel observância das disposições deste contrato, podendo haver recusa dos serviços mal 
executados. Para isso, ao “SAAE” registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos 
serviços, encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato. 

10 GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

10.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do contrato será realizada 
pela(s) Área(s) Solicitante(s). 
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10.2 - Os responsáveis pela(s) Área(s) Solicitante(s), Departamento de Obras e Engenharia, atuará(ão) como 
gestor/fiscal do contrato. 

11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

11.1 - O pagamento decorrente dos serviços realizados será parcelado e liquidado pelo setor competente 
do SAAE, sendo efetuado pelo Setor de Tesouraria, após medições expedida pelo setor de Obras e 
Engenharia do SAAE de Lagoa Formosa/MG, comprovando a realização dos serviços nas condições 
exigidas, mediante atestação de servidor responsável e apresentação dos documentos fiscais devidos, no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da nota fiscal/fatura; 

11.2 - A nota fiscal deverá ser emitida pela prestadora de serviços contratada em inteira conformidade com 
as exigências legais e contratuais, especificamente as de natureza fiscal; 

11.3 - A Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento; 

11.4 - A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo com o Inciso I, 
Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009; 

11.5 – Um servidor responsável atestará, no documento fiscal correspondente, a realização dos serviços nas 
condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à fornecedora 
contratada; 

11.6 - O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida anteriormente; 

11.7 – Os Setores envolvidos no manuseio com a Nota Fiscal, identificando qualquer divergência na mesma, 
deverá devolvê-la à fornecedora contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 
prazo para pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício; 

11.8 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal, a fornecedora contratada dará o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela 
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma; 

11.9 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 
pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA; 

14 CONDIÇÕES GERAIS: 

14.1 - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa e a CONTRATADA poderão 
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, 
da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou 
diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo 
como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral; 

14.2 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa reserva para si o direito de 
alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do 
artigo 65 da Lei nº 8.666/93; 

14.3 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa reserva para si o direito de não 
aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em 
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a 
contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o 
disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas; 
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14.4 - Qualquer tolerância por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa, 
no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em 
hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor 
todas as condições do ajuste e podendo O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa 
Formosa exigir o seu cumprimento a qualquer tempo; 

14.5 - A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre 
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa e os agentes, prepostos, empregados 
ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, sendo a 
CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 
trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 
previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra; 

14.6 - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao SAAE de 
SAAE de Lagoa Formosa, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto 
contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao SAAE o direito de regresso na hipótese de 
ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

DO OBJETO: 

Sistema de acionamento, medição, monitoramento remoto e transmissão de informações, em tempo real, 
nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água do SAAE de Lagoa Formosa(MG), a fim de 
identificar as perdas físicas e aparentes, e melhorar o atendimento à população. O sistema a ser instalado diz 
respeito ao fornecimento de serviço de informação com implantação de equipamentos sob o regime de 
comodato, para um centro de Controle Operacional – CCO, utilizando tecnologia de telemetria por 
radiofrequência e/ou estações remotas GPRS para transmissão e tratamento de dados, em todos os pontos 
de captação de água bruta, tratada e distribuída do SAAE de Lagoa Formosa/MG, na manutenção dos 
serviços do sistema de água potável, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I. 

Razão Social do Licitante:  

CNPJ:  

Inscrição Estadual:  

Endereço:  

Email:  

Telefone:  

Nome do Responsável pela 
assinatura do contrato: 

 

CPF:  

Endereço:  

Email:  

Telefone:  

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO UND 
QTD
E 

VALOR 
UNITÁR

IO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Sistema de acionamento, medição, monitoramento 
remoto e transmissão de informações, em tempo 
real, nos sistemas de captação, tratamento e 
distribuição de água do SAAE de Lagoa 
Formosa(MG), a fim de identificar as perdas físicas 
e aparentes, e melhorar o atendimento à população 
através de sistema de automatização por telemetria, 
em todos os pontos de captação de água bruta, 
tratada e distribuída do SAAE de Lagoa 
Formosa/MG. 

Serviço 01   

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
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Ao apresentar essa proposta declaro pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital. 

 

O preço apresentado inclui os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus 
previdenciários e trabalhistas, seguros, carga, descarga e outros encargos. 

 

 

 

________________________, _______ de _______________ de 2017. 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) (Nome completo) 

 

(Documento de Identidade nº / CPF nº) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

 

 

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
________________________________________________________, portador do Documento de 
Identidade nº __________________________ e inscrito no CPF sob o nº____________________, 
DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho  noturno, perigoso ou insalubre e  não 
emprega menos de dezesseis anos. 

 

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

(  )Observação: em caso afirmativo, assinar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

________________________, _______ de _______________ de 2017 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) (Nome completo) 

 

(Documento de Identidade nº / CPF nº) 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
_________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_______________________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais 
para qualificação como: 

 

 

(  ) Microempresa, ME; (  ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/2006 ou (  ) Microempreendedor Individual – MEI, definido no artigo 18-A da Lei Complementar nº 
123/2006. 

 

(  ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar 
o prazo previsto no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, 
do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

________________________, _______ de _______________ de 2017 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) (Nome completo) 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU MEI 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
_________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_______________________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não declarada inidônea 
nem suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos temos do inciso IV do 
artigo 87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como INFORMO que comunicarei 
qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos para habilitação, que venha alterar a atual 
situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

 

 

 

 

 

 

________________________, _______ de _______________ de 2017 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) (Nome completo) 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
_________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_______________________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________, _______ de _______________ de 2017 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) (Nome completo) 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 /2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
_________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_______________________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato 
impeditivo da habilitação de nossa empresa, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

________________________, _______ de _______________ de 2017 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) (Nome completo) 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

 

 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
_________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_______________________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________________________, DECLARA, cumprir plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520/02, 
sob pena de responsabilização nos termos da lei, inclusive aplicação das sanções previstas. 

 

 

 

________________________, _______ de _______________ de 2017 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) (Nome completo) 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 



 

SAAE Lagoa Formosa  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 20.734.299/0001-15 | Rua Vereador Divino Nazário, 83 - Planalto - Lagoa Formosa, MG  Telefone: 
(34) 3824-2033 

www.saaelagoa.com.br 
 

35 

 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) ______________________________________, 
portador(a) do Documento de Identidade n.º____________________, inscrito no CPF sob o nº 
_____________________, como representante da licitante___________________________, inscrita no 
CNPJ __________________, para participar da licitação acima referenciada, instaurada pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa, na qualidade de representante legal, outorgando-
lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular proposta comercial e lances, 
assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos 
inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 

 

__________________________, _____ de _______________ de 2017. 

 

 

 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

_ 

Nome legível: __________________________________________________________ 

 

Qualificação: ___________________________________________________________ 

 

(Assinatura com firma reconhecida) 

ANEXO IX – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2017 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  DE LAGOA FORMOSA E 
_________________________________________________________ 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAGOA FORMOSA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 20.734.299/0001-15, Inscrição Estadual Isento, com sede na Rua Vereador Divino Nazário, 83, Bairro 
Planalto, SAAE de Lagoa Formosa/MG, CEP: 38.720-000, a seguir denominada CONTRATANTE, neste 
ato representado pela Superintendente, Srª Júnia Cássia de Sousa Oliveira, brasileira, casada, inscrita no 
C.P.F. nº 028.006.506-05, e, de outro lado, a empresa ___________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, com sede na cidade de 
_____________________à Rua/Avenida_____________________, nº ________, 
Bairro____________, CEP: ____________, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. 
__________________________, portador da cédula de identidade _______________, inscrito no C.P.F. 
sob o nº ____________________, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
077/2017, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017, do tipo Menor Preço Global, sob a 
regência da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, Lei n.º 10.520, de 17/7/2002, Decreto nº 3.555, de 
08/08/2000, Decreto Municipal nº 008/2005 e demais disposições legais aplicáveis, mediante as cláusulas 
e condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Este contrato tem como objeto a  instalação de sistema de acionamento, medição,  monitoramento remoto 
e transmissão de informações, em tempo real, nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água 
do SAAE de Lagoa Formosa(MG), a fim de identificar as perdas físicas e aparentes, e melhorar o 
atendimento à população, com implantação de equipamentos sob o regime de comodato, para um Centro 
de Controle Operacional – CCO, utilizando tecnologia de telemetria por radiofrequência e/ou estações 
remotas GPRS para transmissão e tratamento  de dados, para atenderem as necessidades do SAAE de Lagoa 
Formosa na Manutenção dos Serviços do Sistema de Água Potável, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência, Anexo I.  

Pontos a serem monitorados: 

• Sede de Lagoa Formosa; 

• Distrito de Monjolinho de Minas; 

• Localidade de Campina Verde. 

Parágrafo Primeiro - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência 
e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 077/2017, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA fica comprometida a ceder em regime de comodato ao SAAE, 
todos os equipamentos necessários à implantação e perfeita execução do sistema de automação, incluindo 
fontes, cabos, nobreaks, suportes, conectores, sistema de telemedição, estações remotas com tecnologia 
GPRS, softwares, sensores de nível, hidrômetros de grande capacidade, gabinete para instalação de 
equipamentos, e todos os outros acessórios que forem necessários. 

Parágrafo Terceiro - Toda a mão de obra necessária para a instalação do sistema deverá ser fornecida pela 
CONTRATADA, sem nenhum ônus para o SAAE, com exceção dos serviços hidráulicos e de alvenaria, 

ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 
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que será de responsabilidade do SAAE. A instalação completa do sistema e o treinamento dos funcionários 
deverão ser feitos diretamente por funcionários da CONTRATADA, devendo todas as despesas com 
diárias, hospedagens, alimentação, taxas, materiais e mão de obra e demais custas já se encontrarem incluídas 
no valor a ser pago uma única vez após a conclusão da instalação. 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá fornecer no ato da instalação do sistema o Manual de todos 
os equipamentos que serão instalados, e deverá ministrar um treinamento de manutenção para os 
funcionários indicados pelo SAAE, de forma a permitir a correta manutenção e operação do sistema. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

O acompanhamento e a fiscalização deste contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços 
executados, estarão a cargo de servidor designado pela CONTRATANTE e pela(s) Área(s) Solicitante(s). 

§1º - Os responsáveis pela(s) Área(s) Solicitantes(s) atuará(ão) como gestor(es) e fiscalizador(es) da execução 
do objeto contratual. 

§2º - O servidor responsável da CONTRATANTE atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega 
dos produtos nas condições especificadas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos 
pagamentos à CONTRATADA. 

§3º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste 
Contrato pela CONTRATANTE, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias. 

§4º - A CONTRATANTE não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 
autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato. 

§5º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste 
Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

São condições gerais deste Contrato: 

1º - Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 

2º - Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, 
cedido ou transferido, total ou parcialmente, sem autorização prévia da CONTRATANTE, por escrito, sob 
pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. 

3º - Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, em 
operações financeiras como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, 
inclusive rescisão contratual. 

4º - Operações de reorganização empresarial, tal como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas 
à CONTRATANTE e na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação 
ensejarão a rescisão do Contrato. 

5º - A CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de 
cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios 
estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no 
mercado em geral. 
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6º - A CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração 
dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

7º - A CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviços 
em desacordo com o previsto neste contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 
pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 
8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das 
sanções previstas neste instrumento. 

8º - Qualquer tolerância por parte da CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora 
assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, 
transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo a 
CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

9º - Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a 
CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas 
para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e 
encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na 
legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

10º - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 
inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, à 
CONTRATANTE, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste 
Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CONTRATANTE o direito de regresso na 
hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS: 

A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado à CONTRATANTE, seus servidores 
ou terceiros decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela CONTRATANTE, obrigando-
se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades 
previstas no presente Contrato. 

§1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou 
prejuízo que venha a ser suportado pela CONTRATANTE, decorrentes do não cumprimento, ou do 
cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força 
de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela 
CONTRATANTE a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, 
honorários advocatícios e outros. 

§2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações 
definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao 
conhecimento da CONTRATANTE, este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as 
providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar a 
CONTRATANTE à devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou 
judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências 
administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas 
perante a CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 

§3º - Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da CONTRATANTE nos termos 
desta cláusula deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, 
ou serão objeto de ressarcimento à CONTRATANTE, mediante a adoção das seguintes providências: 

a) dedução de créditos da CONTRATADA; 

b) medida judicial apropriada, a critério da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

São condições de execução deste Contrato: 

I. A CONTRATADA deverá executar este contrato dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, 
respeitadas as normas legais e técnicas a eles pertinentes. 

II. A verificação da qualidade dos itens será no ato da instalação e monitoramento, sempre acompanhados 
por servidor designado pelo SAAE. Caso não atenda o padrão de qualidade exigido pelo Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa/MG, e constante da sua proposta escrita, a empresa será 
notificada e deverá sanar as irregularidades, caso não ocorra os serviços serão adquiridos da licitante que 
apresentar a melhor oferta subsequente e que esteja devidamente habilitada e na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente. 

III. O prazo para instalação do sistema deverá ser de até 60(sessenta) dias corridos após emissão da Ordem 
de Serviços, expedida pelo SAAE de SAAE de Lagoa Formosa/MG 

IV. Os serviços objeto desta licitação deverão estar de acordo com as normas técnicas brasileiras e com 
Departamento de Obras e Engenharia; 

V. O Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido 
ou transferido, total ou parcialmente, sem autorização prévia do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Lagoa Formosa, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual; 

VI. A CONTRATANTE não aceitará ou receberá quaisquer serviços com defeitos ou imperfeições, em 
desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade 
com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar as substituições 
necessárias em prazo a ser determinado, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão 
contratual. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

I. A CONTRATADA obriga-se a: 

1) Executar o objeto deste contrato nas condições estabelecidas, respeitando os prazos fixados; 

2) Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, ao Setor de Compras 
da CONTRATANTE, um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou 
judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas ao fornecimento, e atender aos chamados da 
CONTRATANTE, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por 
meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz; 

3) Fornecer números telefônicos, ou outros meios igualmente eficazes, para contato da 
CONTRATANTE com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere 
qualquer custo adicional; 

4)  Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE com 
respeito à execução do objeto; 

5) Responsabilizar-se pela execução dos serviços, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem 
qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste contrato, sob 
pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual; 

6) Cumprir todas as condições e prazo fixados neste contrato ou outros que venham a ser fixados pela 
CONTRATANTE; 

7) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto deste contrato, durante 
toda a sua vigência, a pedido da CONTRATANTE; 
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8) Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento pela CONTRATANTE, 
durante a sua execução; 

9) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a 
indicada nesta licitação, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria da execução do objeto e dos 
resultados obtidos, preservando a CONTRATANTE de qualquer demanda ou reivindicação que seja de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA; 

10)  Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE, 
de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da execução do objeto; 

11)  Fornecer e montar todos os acessórios e equipamentos necessários a execução dos serviços; 

12)  Arcar com transporte, hospedagem, alimentação, leis sociais, impostos e taxas de pessoal; 

13)  Fornecer EPIs adequados e de acordo com legislação para execução dos serviços; 

14)  Executar os serviços conforme a normas de Segurança, conforme legislação do Ministério do Trabalho; 

15)  Atender, através de seus responsáveis técnicos e/ou administrativos, eventuais convocações da 
CONTRATANTE; 

16)  Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda a 
execução do contrato; 

17)  Recolher a anotação de responsabilidade técnica da obra objeto deste Edital junto ao CREA, com a 
apresentação do comprovante antes do início dos serviços; 

18)  Refazer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação da fiscalização do SAAE, todo o 
serviço considerado inadequado; 

19)  Utilizar no serviço, pessoal próprio, de acordo com as exigências da CONTRATANTE, na categoria 
por esta indicada, com a qualificação, habilitação e idoneidade exigidas, responsabilizando-se pela 
substituição dos mesmos, quando faltosos, em gozo de férias ou quando a pedido da fiscalização; 

 

20) Manter ferramentas e equipamentos de segurança em plenas condições de uso, suficientes para a 
perfeita execução dos serviços, sendo que os mesmos serão de inteira responsabilidade e guarda da 
CONTRATADA; 

21)  Assumir, por sua exclusiva responsabilidade, as despesas com assistências médica e hospitalar de 
pessoal alocado aos serviços em condições normais ou em regime de horário extraordinário; 

22) Transporte para os locais de trabalho e a refeição, porventura existente; 

23)  Arcar com as despesas de todo e qualquer material necessário para execução dos serviços; 

24)  Todas as alterações necessárias nos quadros de comando para o perfeito funcionamento do sistema de 
telemetria deverão ser realizadas pela empresa contratada, assim como a instalação dos equipamentos, tais 
como relés elétricos, contactores, cabos, disjuntores, dentre outros, sem nenhum custo adicional para a 
CONTRATANTE; 

25)  Os quadros do sistema de automação deverão ser adequadamente conectados ao aterramento da 
estação. Caso alguma estação não disponha de sistema de aterramento ou o aterramento disponível não 
esteja adequado, a empresa deverá instalar e incorporar ao sistema existente do SAAE sem nenhum custo 
adicional; 

26) Os dados gerados nos pontos de monitoramento deverão ser transmitidos, em tempo real, em 
um Centro de controle de Operações, a ser instalado na ETA (P2 da Figura 1), e as informações 
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dispostas em painel de fácil compreensão montado em TV (LED ou LCD de 40” ou maior)e em 
computador desktop através de software que permitirá: 

• Acionamento Remoto das bombas; 

• Monitoramento do nível dos reservatórios; 

• Programação de rotinas para acionamento automático; 

• Alerta de várias grandezas; 

• Fornecer indicadores de R$/m³ de água produzida; 

• Enviar mensagem de celular para operadores do sistema; 

• Medir o volume de água captada; 

• Monitorar corrente, tensão e potência elétrica das bombas de captação; 

• Fornecer indicadores de perdas físicas e aparentes; 

• Monitorar turbidez e pH; 

• Informações gráficas de gestão, com planilhas e relatórios, contendo no mínimo: 

o Sistema georeferenciado com os pontos de monitoramento; 

o Monitoramento das variáveis de nível de reservatório, status das bombas, vazão de água 
bruta captada, vazão de água distribuída e grandezas elétricas das bombas, turbidez, pH e 
monitoramento de perdas a cada sessenta segundos; 

o Possibilidade de acionamento remoto das bombas dos poços pelo sistema de controle on-
off; 

o Relatórios comparativos e gráficos para monitoramento do desempenho de cada ponto de 
medição entre os dias da semana; 

o Relatórios descritivos e gráficos para as variações de processo de cada um dos pontos de 
medição; 

o Relatório de indicadores de desempenho a serem elencados pelo SAAE de acordo com a 
recomendação das agências reguladoras; 

o Consulta e relatório descritivo dos alarmes, dados e eventos do sistema rotina de cadastro 
de usuários com permissões definidas por classes de operadores do sistema; 

o Relatórios de operação da funcionalidade elétrica de cada bomba cadastrada caracterizada 
pela tensão, corrente e potência; 

o Rotina de cadastro e monitoramento de ações realizadas no sistema para determinar 
eficiência no combate as perdas antes e depois de cada ação; 

o Rotina de cadastro e monitoramento automático de manutenções preventivas, com 
lembretes e alarmes de cada manutenção cadastrada; 

o Rotina de cadastro de todas as características das bombas de operação; 

o Permitir e fornecer dados para fazer o levantamento do balanço hídrico mensalmente, ou 
em menor período; 
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o Permitir que os seus pontos de medição sejam configuráveis pelo operador e suas 
coordenadas no mapa poderão ser inseridas, excluídas, movidas e alteradas a qualquer 
momento; 

o Permitir a alteração do mapa de georreferenciamento por rotina automática a qualquer 
momento; 

o Permitir que todos os dados gerados e verificados sejam acessíveis por software supervisório 
pelos operadores do sistema nas seguintes plataformas disponíveis: Windows®; Android®; 
iOS®; 

• Todos os equipamentos do CCO, incluindo a TV (LED ou LCD), computador desktop e nobreak 
fazem parte do comodato; 

• Uma cópia dos dados deverá ficar armazenada no servidor do CCO, por no mínimo de 12 meses. 
Estes dados também deverão ser facilmente convertidos em planilhas editáveis. O sistema deverá 
realizar backup diários e fazer cópias de segurança dos dados obtidos. 

• A mão de obra necessária para serviços hidráulicos e de alvenaria serão de responsabilidade do 
SAAE. 

• O prazo de implantação será de 60 dias a contar da data de emissão da ordem de fornecimento; 

• Assistência técnica com programa de manutenção, avaliação e calibração dos equipamentos com 
periodicidade mínima de 30 dias, com cronograma aprovado pelo SAAE; 

• Assistência técnica corretiva com atendimento ao SAAE em no máximo em 36 horas, contadas a 
partir da notificação à empresa prestadora de serviço. 

27)  Disponibilizar um software desktop para funcionar em todas as versões do Windows, no qual serão 
mostradas, de forma gráfica, as variáveis de nível dos reservatórios e status das bombas. Este software deve 
alterar a dinâmica de apresentação gráfica do sistema de acordo com o real; 

28) Fornecer suporte remoto para atendimento das solicitações de manutenção funcionando 24 (vinte e 
quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana, com um número de telefone fixo ou celular. As ocorrências 
de falha no sistema que não forem solucionadas através do suporte remoto deverão ser solicitadas e 
atendidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas através de técnico em manutenção credenciado 
pela CONTRATADA; 

29)  Fornecer manutenção corretiva visando cobrir desconfiguração dos equipamentos ou a substituição 
de materiais que impeçam a boa operação do sistema (ex. cabos ou qualquer equipamento fornecido pela 
contratada), problemas de conexão, assim como qualquer falha que comprometa o perfeito funcionamento 
de todo hardware e software que compõem o sistema ou que tenha sido resultado de queima por descarga 
elétrica, mau uso ou vandalismo no equipamento; 

30) Fornecer, no ato da instalação do sistema, o Manual de Operação de sistema, e deverá ministrar um 
treinamento de manutenção para os funcionários indicados pelo SAAE, de forma a permitir a correta 
manutenção e operação do sistema; 

31) Providenciar a instalação completa do sistema e o treinamento dos servidores da CONTRATANTE 
por funcionários da CONTRATADA, devendo todas as despesas com diárias, hospedagens, alimentação, 
taxas, materiais e mão-de-obra e demais custas já se encontrarem incluídas no valor a ser pago uma única 
vez após a conclusão da instalação e treinamento; 

32)  Os equipamentos deverão ser compatíveis com as instalações elétricas e potências disponibilizadas 
pelo SAAE para sua instalação; 

33)  No período vigente do contrato, deverá acontecer, caso seja necessário, ao menos 01 (uma) vez ao 
mês, visita técnica, com agendamento prévio; 
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34)  Efetuar troca das peças que sofrerem desgaste natural, caso necessário, sem nenhum ônus para a 
CONTRATANTE; 

35)  Fornecer assistência técnica in loco em até 48 (quarenta e oito) horas após solicitado pela 
CONTRATANTE, em caso de falha em qualquer dos equipamentos, sem nenhum ônus para a 
CONTRATANTE. 

II. A CONTRATANTE obriga-se a: 

1)  Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do contrato, 
fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

2)  Emitir, por meio do Setor Contábil, Nota de Empenho. 

3) Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente. 

4) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
CONTRATADA, em relação à execução do contrato. 

5) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas. 

6) Fiscalizar a execução do contrato, 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. 

7) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto, por meio da(s) Área(s) Solicitante(s), permitida a 
contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando 
o fiel cumprimento das exigências constantes do termo de referência e contrato, o que não exclui e nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por 
pessoas habilitadas. 

8) Efetuar o recebimento provisório, bem como o recebimento definitivo do objeto, por meio de servidor 
responsável; 

9) Sustar, no todo ou em parte, a execução do contrato, sempre que a medida for considerada necessária. 

10) Rejeitar todo e quaisquer serviços realizados em desconformidade com as especificações estabelecidas 
no termo de referência e contrato; 

11) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução do contrato. 

12) Arcar com as despesas de publicação do extrato de contrato, bem como dos termos aditivos que 
venham a ser firmados. 

13) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 

14) A instalação dos equipamentos será de inteira responsabilidade da licitante, todavia caberá a 
CONTRATANTE, informar sobre a disponibilidade de um ponto de energia próximo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: 

O preço global do presente contrato é de R$____________ (_______________) no qual já estão incluídas 
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços unitários por 
item: 

ITEM PRODUTO QTDE UND MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
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§1º - O pagamento será efetuado pela Seção de Tesouraria do SAAE de SAAE de Lagoa Formosa - MG, 
por processo legal, após a apresentação dos documentos fiscais devidos, mensalmente, em até 05 (cinco) 
dias após o recebimento dos serviços contratados e suas respectivas notas fiscais. A taxa referente à 
instalação de todos os equipamentos e sistemas será paga uma única vez, 30 (trinta) dias após o termino da 
instalação de todos os equipamentos e sistemas. 

§2º - As notas fiscais ficarão sujeitas à apreciação do setor competente da CONTRATANTE, em tempo 
para conferir as emissões e quantidades, ficando a liberação dos pagamentos condicionados ao aceite da 
CONTRATANTE. 

§3º - A nota fiscal deverá ser emitida pela fornecedora contratada em inteira conformidade com as exigências 
legais e contratuais, especificamente as de natureza fiscal; 

§4º - A Nota Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Compra/Serviços, a fim de se acelerar o trâmite 
de recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

§5º - A Nota fiscal deverá ser emitida obrigatoriamente pela forma eletrônica de acordo com o Inciso I, 
Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009. 

§6º - Um servidor responsável atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega dos serviços nas 
condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos à CONTRATADA; 

§7º - O recebimento definitivo do objeto/serviço somente se efetivará com a atestação referida 
anteriormente; 

§8º - Os Setores envolvidos no manuseio com a Nota Fiscal, identificando qualquer divergência na mesma, 
deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo para 
pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado 
o vício; 

§9º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará à 
CONTRATANTE plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a 
reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma; 

§10º - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 
pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA; 

§11º - Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário na conta designada pela 
CONTRATADA onde deverão constar: 

- Banco                                                            - Agência 

- Nº da conta                                                  - código de identificação se necessário. 

§12º - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regularem 
relação ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a 
validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos com prazo de validade 
não vencido. 

§13º - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será Contado a 
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

§14º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços.  
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§15º - A não realização do pagamento no prazo estipulado, implicará ao SAAE o pagamento de encargos, 
calculados com base na variação do INPC, pro rata die, entre a data do efetivo pagamento e a data em que 
era devido, sobre o valor do débito. 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas desta contratação para o ano de 2017 correrão por conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) 
número(s): 

03.01.01.17.512.0447.2003.3.3.90.39 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

RECURSOS ORDINÁRIOS 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

O contrato terá vigência de 12(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, facultando-se ao 
CONTRATANTE rescindi-lo a qualquer época, mediante aviso por escrito, com antecedência de 30 (trinta) 
dias, isento de indenização de qualquer natureza. 

§1º - O contrato poderá ser prorrogado, caso houver necessidade e se isto interessar as partes, desde que 
devidamente justificado nos termos do § 2º, do art. 57, da Lei 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja 
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

O presente Contrato poderá ser rescindido: 

I. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93; 

II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo; 

III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 
8.666/93. 

§1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada à observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 

§2º - Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição 
por parte da CONTRATADA, a CONTRATANTE responderá pelos preços constantes da Proposta 
Comercial, devido em face dos produtos efetivamente entregues pela CONTRATADA até a data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES: 

A CONTRATADA deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando 
o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do 
contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SAAE de Lagoa Formosa pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
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§1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 
contratual: 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 
cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 
Contrato, por ocorrência; 

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 
do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 

II. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, 
desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 
quando a CONTRATANTE, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 
superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

§2º - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela 
CONTRATADA no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

§3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas após regular processo 
administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES: 

Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para 
efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 783 do CPC. Reveste-se das mesmas características 
qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por 
eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pela CONTRATANTE. 

§1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais 
créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como interpor 
medida judicial cabível. 

§2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu 
pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas 
ou prejuízos causados à CONTRATANTE por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL: 

Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Administração nº 077/2017, modalidade 
Pregão presencial nº 010/2017, que lhe deu causa, exigindo-se, para a sua execução, rigorosa obediência ao 
instrumento convocatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: 

O extrato deste Contrato será publicado no “Diário Oficial de Minas Gerais”. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: 

As partes elegem o foro da Comarca de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

                  SAAE de Lagoa Formosa-MG, ______, de _______________ de 2017. 



 

SAAE Lagoa Formosa  

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 20.734.299/0001-15 | Rua Vereador Divino Nazário, 83 - Planalto - Lagoa Formosa, MG  Telefone: 
(34) 3824-2033 

www.saaelagoa.com.br 
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TESTEMUNHAS: 

 

 

1) ________________________________ 2) _________________________________ 

Nome: Nome: 

C.P.F.: C.P.F.: 

 

CONTRATANTE: CONTRATADA: 

 

 

________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO 

___________________________________ 

(empresa) 

 

Júnia Cássia de Sousa Oliveira (nome completo)  

Superintendente do SAAE Representante Legal  
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Atestamos para os devidos fins que a empresa, __________________________________, através de seu 
responsável legal, o(a) Sr.(a) ______________________________________, portador do CPF nº. 
______________________, identidade nº_____________________, visitou o local de execução dos 
serviços objeto do Edital sob a modalidade Pregão Presencial nº 010/2017, processo administrativo nº 
077/2017, referente a instalação de sistema de medição,  monitoramento remoto e transmissão de 
informações, em tempo real, nos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água do SAAE de Lagoa 
Formosa(MG), a fim de identificar as perdas físicas e aparentes, e melhorar o atendimento à população, 
com implantação de equipamentos sob o regime de comodato, para um Centro de Controle Operacional – 
CCO, utilizando tecnologia de telemetria por radiofrequência e/ou estações remotas GPRS para 
transmissão e tratamento de dados, para atenderem as necessidades do SAAE de Lagoa Formosa na 
Manutenção dos Serviços do Sistema de Água Potável, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência, Anexo I. 

 

 

 

Lagoa Formosa (MG), ___, _________________ de 2017. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Lucas Vinicius de Souza Reis 

Engenheiro - SAAE de Lagoa Formosa 

 

ANEXO XI– ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 


