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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2022 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

 

Modalidade: Pregão Eletrônico  

Edital nº: 005/2022  

Forma: Eletrônica  

Tipo: Menor Preço Global  

Objeto: 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 SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de  Lagoa Formosa – MG, com endereço à Rua 

Vereador Divino Nazário, nº 83 – Planalto, por meio do setor de Licitações, através da Pregoeira e 

equipe de apoio designados pela Portaria nº 009 de 04 de Janeiro de 2022, de acordo com a Lei nº 8.666 

de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal nº 012/2005,    

Decreto Municipal 495 de 20 de abril de 2020, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, 

Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, 

que aprova o regulamento na modalidade Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 

2019, Regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, e demais condições fixadas 

neste edital, Torna público, para conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na 

modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço 

global.  

  

Início Acolhimento das Propostas Comerciais: a partir do dia 07/06/2022 às 08h00min.   

Fim Recebimento Proposta: 07/06/2022 às 08h00min. 

Início Abertura Proposta: 07/06/2022 às 08h01min  

Fim Abertura Proposta: 07/06/2022 às 08h59min  

Início da Disputa: 07/06/2022 às 09h00min 



 

 

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 
 

  

       2  

  

 SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br    

 

1. DO OBJETO:  

1.1. 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.  

 

1.2.O critério de julgamento adotado será o menor valor global, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:  

2.1 O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 

10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal 495 de 20 de abril de 2020,  Decreto Municipal nº 

012/2005, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 

Agosto de 2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000 e Decreto Federal nº 10.024 de 20 de 

setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, e demais 

condições fixadas neste edital.  

 

3.  DO CREDENCIAMENTO:  

3.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO 

ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/;   

3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;  

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao Pregão na forma eletrônica;  
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3.4O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte e equiparadas;  

3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros.  

 

4.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:  

  4.1 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas 

e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no 

sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;  

4.2 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;  

4.3 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente.  

4.4 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO 

II (TERMO DE REFERÊNCIA);  

4.5 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como 

a descritiva técnica constante do ANEXO II (TERMO DE REFERÊNCIA);  

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93;  

4.7 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÃO 

ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, 

que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à 

documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/; A 

participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
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licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma 

Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.  

4.8 O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração 

pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante.   

a.1 – Para todas as empresas:  

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 128,60 R$ 195,20 R$ 267,20 R$ 387,80 

 

4.9 O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02.  

4.10 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão 

a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das 

normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;  

4.11 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 

exclusiva do licitante, não sendo do SAAE de Lagoa Formosa/MG, em nenhuma hipótese responsável 

pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu 

nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;  

4.12 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início 

da sessão pública via internet;  

4.13 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/;  

4.13.1 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;  

4.13.2 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

Sistema, ou do SAAE de Lagoa Formosa/MG, promotora da licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;  

4.13.3 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso;  

4.14  Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos a 

seguir:  
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4.14.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; empresas que estiverem 

em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judicial, 

desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos 

da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011);  

4.14.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;  

4.14.3Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este 

Município;  

4.14.4  Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera 

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão 

que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das 

condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;  

4.14.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público do SAAE 

de Lagoa Formosa/MG;  

4.15 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.  

4.16 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 

referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma 

oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;  

4.17 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 

oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;  

4.17.1 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 

ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos 

no Edital;  

4.17.2 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 

ilustração dos itens constantes da proposta de preços;  

4.17.3 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir 

a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;  

 
1 NE - Justificativa para Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade 
no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender 
satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.   
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4.17.4 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

4.17.5 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de 

interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos 

momentos e tempos adequados;  

  

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), 

concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a 

“DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a 

MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, 

horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente,  a etapa de envio dessa documentação;  

5.2As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA 

EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das 

propostas.  

5.2.1Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA 

pelo pregoeiro;  

5.3A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 

Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão 

pública;  

5.4O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações 

constantes do ANEXO II (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;  

5.5Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, 

como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descarregamento, 

descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;  

5.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha;  

5.7As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que    haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006;  
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5.8Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

5.9Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 

da proposta;  

5.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 

de lances;  

5.11O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem 

como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente 

da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

  

6  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:  

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos:  

6.1.1 Valor unitário e total do item;  

6.1.2 Marca;  

6.1.3 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência;  

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;  

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais, descarregamento e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens;  

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;  

6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação;  
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7DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES:  

7.1 No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas 

de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e 

condições detalhadas no item 6.1 do edital;  

7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta 

ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do sistema, 

confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser 

analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam 

em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;  

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 

inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 

DESCLASSIFICARÁ;  

7.4     O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso 

o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;  

7.5As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pelo pregoeiro;   

7.6Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 

https://licitanet.com.br/, conforme Edital;  

7.7Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital;  

7.8O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema;  

7.9O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 

de R$ 0,01 (um centavo);  

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;  

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período 

de duração da sessão pública;  
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7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

no caso de lances intermediários;  

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente;  

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço;  

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E 

TOTAIS com no máximo 04 (quatro) casas decimais, considerando as quantidades constantes no 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir 

com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido 

lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso 

a licitante permaneça inerte;  

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar;  

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do 

detentor do lance;  

7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre 

o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado 

ou reformulado pelo proponente;  

7.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 

eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;   

7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;  

7.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados;   

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação 

no site https://licitanet.com.br/;  
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7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;  

7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na 

manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

7.25Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços:  

7.25.1   Produzidos no País;  

7.25.2   Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

7.25.3   Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

7.25.4   Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação;  

7.25.5  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

7.26 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O 

pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de vinte e quatro horas, envie a 

proposta adequada ao(s) último(s) lance(s) ofertado(s) após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.27 A negociação, a declaração de vencedor, manifestação de intenção de recurso ocorrerá no 

Chat de mensagens.  

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:  

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 

do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do 

edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019;  
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8.2Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;  

8.3Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimo 

s, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;  

8.5      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata;  

8.6   O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

8.6.1    O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e   

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;  

   8.6.2    Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta; 

   8.6.3    Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;  

8.6.4Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade;  

8.6.5O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital;  

8.6.6Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;  
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8.6.7A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes;  

8.6.8Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 DA HABILITAÇÃO   

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:  

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;  

9.1.2   A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;  

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;  

9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros;  

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação;  

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;  

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação;  

9.1.7.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital;  

9.1.8 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos;  
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9.1.9 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  

9.1.10 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes à 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, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao 

Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos 

centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a 

centralização.  

9.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 

DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE 

HABILITAÇÃO:  

9.2.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

9.2.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.2.1.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.2.1.3 - Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e a última alteração em vigor (que poderá ser 

apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), devidamente registrados e 

arquivados na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se tratando de Sociedades 

por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a publicação no 

Diário Oficial da Ata de Assembleia que aprovou o Estatuto, e cópia da Certidão de Arquivamento na 

repartição competente. 

9.2.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício. 

9.2.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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. 

 

9.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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9.2.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda 

devidamente válida. 

9.2.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro dos Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

9.2.2.2.1 - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio 

ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.2.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Portarias MF358, de 05/09/2014 e 

MF443, de 17/10/2014), Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, ou outra 

equivalente na forma da Lei. 

9.2.2.4 - Prova de regularidade junto ao FGTS (CRF), expedido pela CEF - Caixa Econômica Federal, 

demonstrando o cumprimento com os encargos sociais instituídos por lei; 

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

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
9.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.2.3.1 - A regularidade da qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio 

da análise de Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial (antiga Concordata), expedida pelo 

cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, com 

emissão em prazo não superior 90 (noventa) dias da data prevista para o início da sessão, de acordo 

com o inciso II do art. 31 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

9.2.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

• 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 Acervo Técnico (CAT) do corpo técnico responsável, possuindo no mínimo: 01(um) 
engenheiro eletricista e/ou 01(um) engenheiro de controle e automação, e/ou Engenharia Civil 
e/ou Engenharia Elétrica e/ou Engenharia Eletrônica e Telecomunicações e/ou Engenharia 
Mecânica e/ou Engenharia Mecatrônica que comprove a experiência dos profissionais na 
execução de serviços equivalentes e/ou semelhantes ao escopo deste projeto, com habilitação 
técnica em Controle e Automação, devendo estar em conformidade e devidamente reconhecido 
pelo órgão competente (CREA), 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; 
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o Instalação de painel solar para instalação de pontos de telemetria.  

• Comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a empresa através de um dos 
seguintes documentos: 

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 ou em caso de 
sócios apresentar o contrato social. 

 

9.2.4.2- Os documentos referentes à Qualificação Técnica poderão ser apresentados em nome do 

PROFISSIONAL OU DA EMPRESA LICITANTE ficando a critério da participante, na forma a 

seguir:  

 

• Comprovação do RESPONSÁVEL TÉCNICO de possuir em seu nome, até a data prevista para  

entrega da proposta, Atestado(s) de Capacidade Técnica pela prestação de serviços 

compatíveis em características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência, 

expedido(s) por pessoa(s) jurídicas(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

no CREA e acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) – CAT(s). 

O atestado deverá ser emitido em papel timbrado da emitente, assinado e deverá ser apresentado 

na forma original ou através de cópia autenticada em cartório, cuja parcela de maior relevância 

é: 

Projeto e execução de serviço de telecomunicação e equipamentos de comunicação 

 
 

• Comprovação da Licitante de possuir em seu nome, até da data prevista para entrega da 

proposta, Atestado(s) de Capacidade Técnica pela prestação de serviços compatíveis em 

características e quantidades com o objeto deste Termo de Referência, expedido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e 

acompanhando(s) pela(s) devida(s) Certidão(ões) de Acervos Técnico(s) – CAT(s). O atestado 

deverá ser emitido em papel timbrado da emitente, assinado e deverá ser apresentado na forma 

original ou através de cópia autenticada em cartório. 

• O RESPONSÁVEL TÉCNICO participará da condução dos serviços caso a proponente seja 

vencedora da presente licitação.  
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9.2.4.2.1- Serão considerados como compatíveis com o objeto deste certame os atestados que 

possuírem, no mínimo, os serviços a seguir descritos: Fornecimento igual ou superior a 51 (cinquenta 

e um) instalações de acionamentos remotos e manutenção de equipamentos de telemetria para medição 

de vazão para água (medidores de vazão) e serviços de telemetria via GSM e/ou Radiofrequência e/ou 

Fibra Ótica e/ou DSL com gestão em telemetria de mesma natureza de serviços, incluindo-se 

monitoramento de equipamentos de medição, sensores de nível e pressão de rede. 

9.2.4.2.2- As certidões e/ou atestados requeridos acima deverão ser emitidas em nome da própria 

empresa licitante ou responsável técnico, 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.). 

 
9.2.5- DA VISITA TÉCNICA/OPCIONAL 
9.2.5.1- Para conhecimento pleno dos serviços que serão implantados/executados, a empresa 

interessada em participar desta licitação, se entender necessário, poderá visitar as dependências do 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lagoa Formosa-MG, até 01 (um) dia útil antes da 

data fixada para a abertura da sessão pública (Pregão Eletrônico), com o objetivo de conhecer as áreas 

envolvidas e suas estruturas organizacionais, devendo o representante da licitante apresentar 

documento(s) especifico(s) para fins da visita técnica, mediante prévio agendamento pelo Telefone: 

(034) 3824-2033 durante o horário das 07:00 horas ás 16:00 horas, no setor de licitações, devidamente 

nomeado. A Licitante que optar em não realizar a Visita Técnica, poderá participar do certame, porém, 

não poderá alegar, em qualquer fase do procedimento licitatório que a SAE ocultou qualquer tipo de 

informação, esclarecimentos/dúvidas, que por ventura, seriam imprescindíveis para melhor 

conhecimento/clareza para formalização da sua proposta financeira, ficando o SAAE, totalmente 

eximido de argumentos impostos relativos a desconhecimentos de qualquer natureza para este fim por 

parte das licitantes interessadas em participar do certame. 

9.2.5.2- A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital 

e anexos.  

9.2.5.3- Poderá apresentar em substituição a vistoria técnica, declaração do que conhece as 

condições do local onde os serviços serão executados. 

 

9.2.6 - DECLARAÇÕES: 
9.2.6.1 - Declaração, nos moldes do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, de que a licitante 

não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
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qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 

8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal n.º 9.854/99), salvo na condição de aprendiz, a partir  

de 14 anos, na forma da lei (modelo a seguir): 

 
9.2.6.2 Declaração do Anexo IV - Conforme modelo de declaração de enquadramento de 

microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso; 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
A empresa ..........................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso 
V do artigo 27 da Lei Federal n. º 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal n.º 9.854/99), 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da lei. 
Data e local: 

_________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO (ME), (EPP) ou (MEI) 
(MODELO) 
A empresa __________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
_________________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
________________________, inscrito no CPF sob o nº ____________________________, DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
_______________________________________, [incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME), Empresa 
de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empresa Individual (MEI), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não 
está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido nos 
arts. 42 a 49 da citada lei. 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documentos(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no 
art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito 
à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

* Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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9.2.6.3 Conforme modelo de declaração de Atendimento pleno a todos os requisitos de habilitação: 

9.3 - Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital; 

9.4 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 

prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.5 - 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. 

9.6 - 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: 

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

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

9.6.3- Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 

documentos da matriz quanto os da filial; 

9.6.4- Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.7 - 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. 

 9.8- 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 

DECLARAÇÃO 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas 
da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do 
Pregão Eletrônico nº /2021 - RP nº /2021. 
Data e local 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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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. 

9.9- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 

fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira. 

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

concedidos. 

 9.11- 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, ou submeter 

o processo à autoridade competente para revogação. 

9.12 - 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. 

9.13 - 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. 

9.14- Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos. 

9.15 - 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: 

9.15.1- verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações; 

9.16– 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. 

9.17 - A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto neste Título, 

inabilitará o licitante, sujeitando-se o licitante às sanções legais. 
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9.18 – 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 VI. 

a.  O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.1.3) deverá possuir ramo de 

atividade compatível ao objeto licitado;  

b.  Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados apurada pelo 

(a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva 

licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G(Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, 

se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal 8.666/93;  

c. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital;  

d. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez 

que atenda a todas as demais exigências do edital;  

e. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação;  

f. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido um prazo de 05 (Cinco) dias úteis 

para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014;  

g. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou equiparada, com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização;  

h.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma;  

i.Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital;  

j.O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis;  
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k.Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o 

(s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes;  

l.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor;  

m.As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não 

superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura da sessão deste Pregão;  

 10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  

 

a.Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

seu representante legal;  

b.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento;  

c.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;  

d.Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da proposta, marca, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada;  

e.Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);  

f.Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos;  

g.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação;  

h.A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 

licitante;  

 

       11. DOS RECURSOS:  
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a.   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 

10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema;  

b.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse 

momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso;  

c.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito;  

d.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses;  

e.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

f.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital.  

  

      12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

a.A sessão pública poderá ser reaberta:  

b.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 

os atos anulados e os que dele dependam;  

c.Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão 

adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;   

d.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;  

e.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”).  

 13.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
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a.O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados;  

b.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

1. O pagamento dos preços pactuados será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, após 

recebimento, conferência, aceite da Nota Fiscal e processamento contábil, através de deposito 

bancário, que será realizado pela Seção de Tesouraria do SAAE, depois de ter comprovado o 

atendimento com as exigências expressas no edital.  

 
2. Após o início da implantação, o pagamento das mensalidades será feito através de medições. 
 
3. O valor pago mensalmente deverá começar a contar a partir do momento em que o 
ponto de monitoramento estiver devidamente instalado e em funcionamento. 
 
4. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação das Certidões FGTS- CEF 
e Certidão de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
abrangendo inclusive as contribuições sociais. 
 
5. As Notas fiscais eletrônicas que apresentarem falhas ou incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA para as correções necessárias. 
 

d.O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital;  

e.Alternativamente à convocação para comparecer perante ao SAAE, Setor de Contratos, situado na 

Rua Vereador Divino Nazário, 83, Bairro Planalto, da Cidade de Lagoa Formosa/MG, para a assinatura 

do Termo de Contrato, ou o aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja aceito e assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da data de seu recebimento, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;  

f.Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato;  
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g.Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem 

de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 

eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato;  

 

 15 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

a. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e Lei 

10.520/2002, e suas alterações.  

 16 DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 

1- A implantação do sistema deverá ser feita de forma parcelada, que será detalhada na Ordem de 
Serviço emitida pelo Setor de Engenharia do SAAE. 

 
2 - O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos 
termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
3. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante de acordo com Lei n.º 8.666/93 
e alterações,10.520/ 02 e alterações. 
 

 17 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido; 
b) Acompanhar o fornecimento do objeto, observando a sua conformidade; 
c) Certificar a execução do objeto nos documentos de pagamento. 

 
1. DA CONTRATADA 
a ) Arcar com o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, 
amostras e qualquer despesa referente ao objeto licitado;  

 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa 
anuência do SAAE; 

 
c) Fornecer o objeto cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas na Proposta 
Comercial deste Edital, dentro do prazo proposto; 

 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto da licitação 
que se fizerem necessárias até 25% do valor da adjudicação, conforme estabelecido no art. 65, 
parágrafo 1º da lei 8.666/93 e suas alterações. 
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18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

a.   AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal 

e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Lagoa 

Formosa/MG, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de 

até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 

8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:  

1.Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de apresentar 

documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;  

2.Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

3.Não mantiver a proposta;  

4.Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;  

5.Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

b.  Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada.  

c.  À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades 

previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no respectivo 

instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos 

legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:  

1.0,3% (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;   

 2.    05% (cinco 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;   

 3.    10% (dez 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 o SAAE DE LAGOA FORMOSA/MG, em face da menor 

gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a 

ser aplicada.   
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 4.    O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo SAAE DE LAGOA FORMOSA/MG. Se os valores dos pagamentos devidos 

não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis a contar da aplicação da sanção;   

  5.  As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, 

após regular       processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa;   

 6.Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração  

Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; d. 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;  

d.As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 

devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.   

 

19- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

a.Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital;  

b.A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/;  

c.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação;  

d.Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;  

e.Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, deverão ser 

realizados por forma eletrônica através do sistema;  

f.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

do edital e dos anexos;  

g.As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;  
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h.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação;  

i.As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.  

 

20- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias:   

17.512.447.2003– 33.90.40.00; Serviços de Tecnologia da Informação;           

21   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

a. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;  

b. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro;  

c.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF;  

d. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação;  

e. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;  

f. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório;  

g. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-      á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e horários de expediente 

no SAAE de Lagoa Formosa/MG;  



 

 

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 
 

  

       28  

  

h. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público;  

i. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 

o processo, prevalecerá as deste Edital.  

j. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, www.saaelagoa.com.br, e 

www.licitanet.com.br,  e também poderão ser lidos ou obtidas cópias no setor de Licitações, situado na 

Rua Vereador Divino Nazário, 83, Planalto, Lagoa Formosa/MG, CEP: 38.720-000, nos dias úteis, no 

horário das 07:00 horas às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;  

k. 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;  

l. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido;  

m. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a seu 

critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados;  

n. 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;  

o. O Pregoeiro, 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 Federal nº 8.666/93;  

p. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 

licitante;  

q. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site do SAAE de Lagoa Formosa/MG, no endereço: 

www.saaelagoa.com.br;  

r. 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;  

s. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o SAAE de Lagoa 

Formosa/MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
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superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato 

escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes;  

t. Para atender a seus interesses, o SAAE de Lagoa Formosa/MG poderá alterar quantitativos, sem que 

isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do 

art. 65, da Lei Federal n 8.666/93;  

u. O SAAE de Lagoa Formosa/MG poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;  

v. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da 

Comarca de Patos de Minas/MG;  

w.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

21.23.1 ANEXO I – Modelo Proposta de Preço;  

21.23.2 ANEXO II – Termo de Referência;  

21.23.3 ANEXO III - Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal);  

21.23.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas;  

21.23.5 Anexo V – Minuta de Contrato;  

21.23.6 Anexo VI – Declaração Referente à Habilitação.  

 

Lagoa Formosa, MG, 20 de Maio de 2022. 

 

 

Cristina Aparecida Garcia  Correia 

Superintendente do SAAE 

 

 

Silvestre Nunes Jesus Silva 

Pregoeira 

 

 



 

 

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 
 

  

       30  

  

Anexo I – MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

PROCESSO Nº: 052/2022 

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 via GSM e/ou radiofrequência e/ou fibra ótica e/ou DSL e 
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. 

Ítem Quant. Und Descrição do ponto Preço Unitário Preço Global 

      

       Favor informar o valor unitário de cada ponto.  

__________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da empresa 

 

CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

. Prazo de pagamento: O pagamento será em até 30 dias, após apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, entrega do material 

e com o devido atesto.  

. Dados Bancários: Banco:                                    Conta:                                       Agência: 

 

. PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme termo de referência. 

. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

. Constar CNPJ, razão social completa, número telefone e e-mail. 

Declaramos estar cientes aos termos do presente ato convocatório e legislação vigente, além de que nos preços propostos  

estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.  

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. 

Declaramos que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão.  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2022 

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 via GSM e/ou radiofrequência e/ou fibra ótica e/ou DSL  e 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: 

ITEM 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 via GSM e/ou radiofrequência 
e/ou fibra ótica e/ou DSL e estações remotas GPRS ou fibra 
óptica para cada ponto de automação, 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 
• Distrito de Limeira de Minas 

 
- 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, GSM e/ou 
radiofrequência e/ou   fibra óptica e/ou DSL, 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 

 

2.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
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2.1- Identificar as perdas físicas e aparentes, diminuir o custo de operação do sistema 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 



 

 

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 
 

  

       33  

  

Ponto Descrição Latitude Longitude 

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 

P11 Reservatório 

Planalto 

18°45’42.46”S 46°23’40.81”O 
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Ponto Descrição Latitude Longitude 

P12 Reservatório 

Jardim 

Atlântico  

18°77’12.93”S 46°41’76.53”O 

P13 Reservatório 

Novo 

Horizonte 

18°77’54.44”S 46°41’07.73”O 

P14 Reservatório 

Babilônia 

18°78’40.50”S 46°40’51.86”O 

Fluxograma do sistema _ Sede de Lagoa Formosa. 

•Instalação de 3 (três) acionamentos remotos para os conjuntos moto-bomba  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 03(três) de 100 CV. 

oDeverão 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) macromedidor na saída da Estação de água bruta do tipo ultrassônico TT carretel 
R400. Diâmetro da tubulação: 200 mm, material: FºFº. 

•Instalação de 1 (um) macromedidor na saída da Estação de tratamento de água tratada do tipo 
ultrassônico TT carretel R400. Diâmetro da tubulação: 250 mm, material: FºFº. 

•Instalação de 2 (dois) acionamentos remotos na Estação Elevatória da ETA (P2 da Figura 1) para os 
conjuntos moto-bombas 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. 

•Instalação de 1 (um) macromedidor tipo ultrassônico TT carretel R400, 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  tipo ultrassônico TT carretel R400, 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” 
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.  

oDeverão ser instalados multimedidores elétricos nos 2 (dois) conjuntos (P1 da Figura 1), para 
monitoramento da tensão, corrente, potência e demais grandezas elétricas; 
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•Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório Elevado.(P5 Figura 1). 

•Instalação de 2 (dois) macromedidores  tipo ultrassônico TT carretel R400, para acompanhamento 
do balanço hídrico, sendo: 

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

oSaída 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). 

•Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório elevado Coelho 1 (P10 
Figura 

•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. 

oDeverão ser instalados multimedidores elétricos nos 2 (dois) conjuntos (P1 da Figura 1), para 
monitoramento da tensão, corrente, potência e demais grandezas elétricas; 

•Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório Planalto 2 (P11 Figura 1). 

• Instalação de 2(dois) acionamento remoto na Estação Reservatório Planalto 2 (P11 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  para abastecer o Reservatório 
Planalto 2 (Ponto 11 Figura 1), conforme monitoramento de forma automática ou manual. Na Estação 
Elevatória existem 2(dois) conjuntos moto-bomba instalados, potência 15 CV. 

oDeverão ser instalados multimedidores elétricos nos 2 (dois) conjuntos (P1 da Figura 1), para 
monitoramento da tensão, corrente, potência e demais grandezas elétricas; 

•Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório Jardim Atlântico (P12 
Figura 1). 

•Instalação de 1 (um) acionamento remoto na Estação Jardim Atlântico (P12 da Figura 1) para os 
conjuntos moto-bombas. O sistema deverá ser capaz de fazer o acionamento dos conjuntos para ligar 
e/ou desligar a bomba para abastecer o Reservatório Jardim Atlântico (Ponto 12 Figura 1), conforme 
monitoramento de forma automática ou manual. Na Estação Elevatória existe 2 (dois) conjuntos moto-
bombas instalados, potência 7,5 CV. 

oDeverão ser instalados multimedidores elétricos nos 2 (dois) conjuntos (P1 da Figura 1), para 
monitoramento da tensão, corrente, potência e demais grandezas elétricas; 

•Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório  Novo Horizonte (P13 
Figura 1). 

•Instalação de 1 (um) acionamento remoto na Estação Novo Horizonte para o conjunto moto-bomba. 
O sistema deverá ser capaz de fazer o acionamento do conjunto para ligar e/ou desligar a bomba para 
abastecer o Reservatório Novo Horizonte, conforme monitoramento de forma automática ou manual. 
Na Estação Elevatória existe 1 (um) conjunto moto-bomba instalado, potência 7,5 CV. 

•Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório Babilônia (P14 Figura 1). 

•Instalação de 1 (um) acionamento remoto na Estação Babilônia para o conjunto moto-bomba. O 
sistema deverá ser capaz de fazer o acionamento do conjunto para ligar e/ou desligar a bomba para 
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abastecer o Reservatório Babilônia, conforme monitoramento de forma automática ou manual. Na 
Estação Elevatória existe 1 (um) conjunto moto-bomba instalado, potência 7,5 CV. 

 

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 

M5 Poço artesiano 18°78’07.56”S 46°25’52.66”O 

Fluxograma do sistema _ Distrito de Monjolinho de Minas. 



 

 

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 
 

  

       37  

  

•Instalação de 1 (um) macromedidor ultrassônico TT carretel R400 na saída do poço profundo (.... da 
Figura 1). Diâmetro da tubulação do poço: 75 mm, material: DeFºFº. 

•Interligação do acionamento remoto dos 02 (dois) conjuntos moto-bomba do sistema de captação 
superficial e subterrâneo do Monjolinho (M1 da Figura 2), para os dois 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 2 (dois) conjuntos (M1 da Figura 2), para monitoramento da tensão, 
corrente, potência e demais grandezas elétricas; 

•Instalação de 1 (um) macromedidor tipo ultrassônico, TT carretel R400 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 nível, tipo ultrassônico, no Reservatório de Monjolinho de Minas. a 
1). 

•Instalação de 1 (um) macromedidor Clamp-on na saída da Estação de água bruta). Diâmetro da 
tubulação: 100 mm, material: FºFº. 
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DISTRITO DE LIMEIRA DE MINAS 

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

 

Coordenadas geográficas dos pontos: 

Ponto Descrição Latitude Longitude 

L1 Reservatório 

Limeira 

18°77’15.04”S 46°14’80.71”O 

L2 Poço Profundo 

Limeira 

18°77’27.45”S 46°15’08.61”O 

• Acionamento remoto de 01 (um) conjunto moto-bomba do sistema de captação subterrâneo do 
Distrito de Limeira de Minas. 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 da bomba: 5 CV;  
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• Instalação de 1 (um) macromedidor tipo ultrassônico TT R400 na saída do poço profundo. 
Diâmetro da tubulação do poço: 50 mm, material: PVC. 

• Instalação de 1 (um) medidor de nível, tipo ultrassônico, no Reservatório (CV2 Figura 3); 

• Instalação de 1 (um) macromedidor na saída do Reservatório (CV2 da Figura 3). Diâmetro da 
tubulação do poço: 60 mm, material: PVC. 

 

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 

• 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); 

• Instalação de 1 (um) macromedidor tipo ultrassônico TT carretel R400 na saída do Reservatório 
(CV2 da Figura 3). Diâmetro da tubulação do poço: 60 mm, material: PVC. 
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ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 

1. Especificação técnica dos sensores de nível 0-15 metros: 
• Sensor de nível do tipo ultrassônico; 
• Range de 0-15 m ou maior; 
• Conversor tipo integrado; 
• Medidor sem contato com a água; 
• Deve possuir comunicação RS485 (Modbus) ou e 4...20mA; 
• Deve possuir opção de pelo menos quatro saídas em contato seco com possibilidade 

de 04(quatro) níveis programáveis; 
• A área cega do medidor não deve ser superior a 40cm ajustável; 
• A resolução do sensor deve ser de 1 mm ou melhor; 
• O sensor deverá possuir grau de proteção IP68 ou melhor; 

(Para sensor de nível ip 65 o mesmo tem que está abrigado) 
 

2. Especificação Técnica dos sensores de nível 0-8 metros: 
• Sensor de nível do tipo ultrassônico; 
• Range de 0-8m ou maior; 
• Conversor tipo integrado; 
• Medidor sem contato com a água; 
• Deve possuir comunicação RS485 (Modbus) ou e 4...20mA; 
• Deve possuir opção de pelo menos quatro saídas em contato seco com possibilidade 

de 04(quatro) níveis programáveis; 
• A área cega do medidor não deve ser superior a 40cm, ajustável; 
• A resolução do sensor deve ser de 1mm ou melhor;  
• O sensor deverá possuir grau de proteção IP68 ou melhor; 

(Para sensor de nível ip 65 o mesmo em que está abrigado) 
 

3. Especificação Técnica dos medidores de vazão do tipo ultrassônico Carretel:  
• Medidores de vazão tipo ultrassônico; 
• Alimentação bateria interna vida útil 10 anos; 
• Comunicação Modbus RS485 e 4~20mA ou pulso com frequência e largura de 

pulso ajustável para que medidor não possa perder pulso dependendo da vazão ; 
• Classe de temperatura: T50; 
• Volume totalizado em m3 com um mínimo de 7 dígitos; 
• Indicativo de direção de fluxo direto e reverso com possibilidade de leitura de pulso 

no sentido reverso; 
• Indicador de status da bateria 
• Mostrador com Display Digital; 
• Grau de proteção IP68; 
• Conexão por flange seguindo as normas de furação da ABNT NBR7675;  
• Classe de pressão PN10; 
• Range R400 ou melhor;  

                  
DN   Q4(m3/h)    Q3(m3/h)   Q2(m3/h)   Q1(m3/h) 
•50    •31,25           •25,00         •0,10             •0,0625 
•80    •78,75           •63,00         •0,25             •0,1575 
•100   •125,00       •100,00        •0,40             •0,2500 
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•150   •312,50       •250,00        •1,00             •0,6250 
•200    •500,00      •400,00        •1,60             •1,0000 
•250    •787,50      •630,00        •2,25             •1,5750 
•300    •1250,00   •1000,00       •4,00             •2,5000 
 

4. Especificação técnica da UTR – Unidade Terminal Remota: 
 

• Unidade Terminal Remota com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade 
suficiente para todas as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para 
funções futuras: 

• Tensão de alimentação 0/36VCC; 
• Entradas e Saídas analógicas e digitais de acordo com as necessidades de cada ponto 

de monitoramento 01 (uma) porta de comunicação RS485; 
• 01 (uma) porta de comunicação RS232; 
• 01 (uma) bateria de back-up do sistema com autonomia de 8 horas;  
• 01 (UMA) entrada ETHERNET RJ45. 
• 01 Módulo de I/O 
• 14 Entradas digitais; 
• Entradas analógicas 
• Contadores de Pulso 
• Saídas digitais  
• Ou/ 1 Módulo I/O 
• Entrada analógica 
• Entrada digital 
• Saída digital 

5. Antenas de ampliação do sinal: 
 
• Antena do tipo omni-direcional; 
• Em alta frequência de 5.8 Ghz 
• Equipada com dispositivo de fixação em base magnética; 
• Equipada com cabo de 02 metros ou mais e conectores; 
 
 

CENTRO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES - CCO 

1. 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 

50” 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; 
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• 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; 

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®; 

• Deverá ser equipada com: 
•  03 televisões de LCD ou LED de 50” ou maior e comunicação HDMI; 



 

 

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 
 

  

       43  

  

•  01 Computador Desktop com processador I5 de 7th geração ou superior, memória RAM de 
08GB ou superior e SSD 240GB ou superior, incluindo teclado e mouse; 

•  01 No-break com capacidade de armazenamento de carga de 1200 a 1600 VA ou superior; 
•  Software do tipo SCADA com licença do tipo Professional FULL durante toda a vigência do 

contrato; 
• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, UTRs, antenas etc.). 
• Quadro metálico ou PVC para uso abrigado IP-54. 
• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, 

através de baterias, com autonomia mínima de 8 horas.  
• Treinamento operacional e de manutenção de todos os responsáveis indicados pela autarquia. 
• Todo o sistema será equipado com equipamentos de última geração para medição, 

transmissão e monitoramento em tempo real do nível dos reservatórios, vazão, acionamento 
remoto, variáveis elétricas, PH e Turbidez, entre outros. 

• Acessórios para instalação  
• Todos os equipamentos do CCO, incluindo  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 12(doze) horas, 
contadas a partir da notificação à empresa prestadora de serviço. 

 

2 DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA: 

2.1 - As despesas deste processo licitatório para o ano de 2022 correrão por conta da Dotação 

Orçamentária número: 

03.01.01.17.512.0447.2003.3.3.90.40 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

RECURSOS ORDINÁRIOS 

  

3 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
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3.1- 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. 

3.2 - 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, cabos, nobreaks, suportes, conectores, sistema de telemedição, estações remotas com 

tecnologia GPRS,  rádio frequência ou fibra softwares, sensores de nível ultrassônicos, hidrômetros 

de grande capacidade, gabinete para instalação de equipamentos, e todos os outros acessórios que 

forem necessários. 

3.3 – 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. 

3.4 – 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. 

3.5. - 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; 

3.6 – 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; 

3.7 - 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 
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e Esgoto de Lagoa Formosa, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão 

contratual. 

3.8 - 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; 

3.9 - 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 12 

(doze) horas através de técnico em manutenção credenciado pela CONTRATADA; 

3.10 – 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. 

4 DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO: 

4.1- A implantação do sistema deverá ser feita de forma parcelada, que será detalhada na Ordem 

de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia do SAAE. 

      4.2 - O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos 

termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

4.3. O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante de acordo com a Lei n.º 

8.666/93 e alterações, 10.520/ 02 e alterações. 

 

4.4. O prazo máximo da instalação do sistema  será de até 60 (sessenta) dias; 

4.5. 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 
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na execução dos serviços, encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das 

irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato. 

 

5 GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

5.1 - 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). 

5.2 - Os responsáveis pela(s) Área(s) Solicitante(s), Departamento de Obras e Engenharia, 

atuará(ão) como gestor/fiscal do contrato. 

 

6 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

6.1 O pagamento dos preços pactuados será realizado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, 

após recebimento, conferência, aceite da Nota Fiscal e processamento contábil, através de 

deposito bancário, que será realizado pela Seção de Tesouraria do SAAE, depois de ter 

comprovado o atendimento com as exigências expressas no edital.  

6.2 Após o início da implantação, o pagamento das mensalidades será feito através de medições. 

 
6.3 O valor pago mensalmente deverá começar a contar a partir do momento em que o 

ponto de monitoramento estiver devidamente instalado e em funcionamento. 

 

6.4 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação das Certidões FGTS- CEF 

e Certidão de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo inclusive as contribuições sociais. 

6.5 - 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; 

6.6 - 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; 
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6.7- 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; 

6.8 - 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; 

6.9 – 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; 

6.10- O recebimento definitivo do objeto somente se efetivará com a atestação referida 

anteriormente; 

6.11 – 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; 

6.12 - 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; 

6.13 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste 

nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA; 

7 CONDIÇÕES GERAIS: 

7.1 - 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; 

7.2 – 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; 
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7.3 – 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; 

7.4 - 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; 

7.5- 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; 

7.6 - 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. 

 

      8- CONDIÇÕES GERAIS  

 8.1- O SAAE reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto em desacordo     

com o previsto no Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas 

pertinentes ao objeto.  

8.2- O SAAE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  
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8.3- Rege-se o objeto deste Termo de Referência 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.  

   

 

Cristina Aparecida Garcia Correia 

Superintendente do SAAE 

 

 

  

Silvestre Nunes de Jesus Silva 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
 

  

       50  

  

ANEXO III 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  

Processo Administrativa nº: 052/2022 

 Modalidade: Pregão Eletrônico: 005/2022  

Tipo: Menor preço global.  

Objeto: 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.  

 

 

  

   

A empresa_____________________________, devidamente inscrita, no CNPJ sob o 

nº_____________________, com sede______________, nº_____, Bairro____________, na cidade de 

_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr.____________________, portador 

do CPF nº________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 

nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz.  

   

  

_________________, ____, de__________, de 2022. 

   

 _____________________________  

Representante legal  

CPF  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MPE 

  

Processo Administrativo nº: 052/2022 

 Modalidade: Pregão Eletrônico: 005/2022  

Tipo: Menor Preço por Item.  

Objeto: 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.  

 

 

 

 Declaro para  os devidos fins e sob as penalidades da  Lei, que a  empresa:  

_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

___________________________, está enquadrada como________________________________ 

(Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer 

impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos utilizar o 

prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, estando ciente que, 

do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal 8.666/93.   

   

 _________________, ____, de__________, de 2022. 

  

 _____________________________  

Representante legal  

CPF  
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRONICO Nº ....../2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ........./2022 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  DE LAGOA FORMOSA E 

_________________________________________________________ 

1.1O 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 Cristina Aparecida Garcia 

Correia, brasileira, inscrita no C.P.F. nº 010.492.681-30, 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 ......./........., na modalidade PREGÃO 

ELETRONICO Nº ......./2022, 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, Decreto Municipal nº 012/2005,   Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que 

aprova o regulamento na modalidade Pregão,  Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, 

Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Municipal nº 495 de 20 de abril de 2020, 

que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços 

comuns, no município de Lagoa Formosa – MG; Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que 

regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e Serviços 

Comuns, e demais disposições legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
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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  

via GSM e/ou radiofrequência e/ou fibra ótica e/ou DSL e estações remotas GPRS e 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; 

•Distrito de Limeira de Minas; 

 

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 ......./2022, na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 

......./2022. 

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, 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. 
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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 

prestação dos serviços 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. 
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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. 

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, 
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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. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
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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; 
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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; 

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; 
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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 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; 
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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; 

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, preventiva periódica 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 12(doze) 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 
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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; 

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, 
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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 DESCRIÇÃO QTDE UND MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

 

§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.  

O valor pago mensalmente deverá começar a contar a partir do momento em que o ponto de 

monitoramento estiver devidamente instalado e em funcionamento. 

 
§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. 
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§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. 
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§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.  

§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 2022 correrão por conta da(s) Dotação(ões) 

Orçamentária(s) número(s): 

03.01.01.17.512.0447.2003.3.3.90.40 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

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: 
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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. 

§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. 
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§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 052/2022, 

modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2022, 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: 
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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 2022. 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) ________________________________ 2) _________________________________ 

Nome: Nome: 

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

 

  

CONTRATANTE: CONTRATADA: 

 

 

________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO 

___________________________________ 

(empresa) 

 

Cristina Aparecida Garcia Correia (nome completo)  

Superintendente do SAAE Representante Legal  
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

  

Processo Administrativa nº: .052/2022  

Modalidade: Pregão Eletrônico 005/2022  

Tipo: Menor Preço Global.  

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 via GSM e/ou radiofrequência e/ou fibra ótica e/ou DSL e 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. 

    

      

A empresa ........................................................................................, CNPJ nº........................................, 

declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para 

participar do Pregão Eletrônico nº ....../2022.   

   

    

_________________, ____, de__________, de 2022.  

  

  

_____________________________  

Representante legal  

CPF  

   


