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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 

 
LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELEMETRIA, TELECOMANDO,  MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA, INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AUTOM AÇÃO LOCAL E REMOTA 
EXISTENTES NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, C ONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NESTE EDITAL E ANEXOS.  
 
O SAMAE DE RIO NEGRINHO, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos 
interessados que será realizado PREGÃO PRESENCIAL , SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA 
DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DO TIPO “MENOR PR EÇO GLOBAL, a ser processado e 
julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 1.873 de 18/12/2019, 
conforme condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório 
obedecerá à Lei nº 10.520/2002, ao Decreto nº 3.555/2000, a Lei Complementar nº 123/2006 e o 
Decreto Municipal nº 8733/2005 e, subsidiariamente, aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993, com 
as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como à 
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.  
 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES:  Os envelopes deverão ser protocolados e entregues no setor de 
protocolo do SAMAE de Rio Negrinho, localizado a Rua Travessa Theodoro Junctun, nº 124, Centro, 
até as 08:55 horas do dia 27/07/2020. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  As propostas serão abertas e analisadas pelo pregoeiro e sua equipe 
de apoio às 09:00 horas do dia 27/07/2020. 
INICIO DA DISPUTA DAS PROPOSTAS CLASSIFICADAS : o credenciamento dos representantes e 
em seguida o inicio da disputa dos preços se darão a partir das 09:00 horas do dia 27/07/2020, na sala 
de reuniões do SAMAE de Rio Negrinho.  
LICITANTES NÃO CREDENCIADOS: Caso a proponente não tenha interesse em dar lances ou se 
fazer presente na sessão, poderá participar da lici tação protocolando os envelopes no prazo 
supracitado, ficando apenas excluído da fase de lan ces e do direito da manifestação de recurso. 
 
1. DO OBJETO  
1.1 Constituem objeto desta licitação, SERVIÇOS DE TELEMETRIA, TELECOMANDO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO, EXECUÇÃO DO SIST EMA DE AUTOMAÇÃO LOCAL E 
REMOTA EXISTENTES NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E ANEXOS.  
1.2 São partes integrantes deste Edital: 
ANEXO I 
ANEXO II  
ANEXO III  
ANEXO IV  
 
ANEXO V 
ANEXO VI  
ANEXO VII  
ANEXO VIII  
ANEXO IX  
ANEXO X 
ANEXO XI 

Termo de Referência; 
Modelo de Termo de Credenciamento; 
Declaração de Inexistência de Débitos com o Município de Rio Negrinho; 
Modelo de Declaração de Enquadamento como Microempresa ou Empresa de   
Pequeno  Porte;  
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 
Declaração de Inexistência de Empregados Menores; 
Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital; 
Orçamento Estimado; 
Modelo da Proposta; 
Termo de Ajuste de Conduta de Adequação a NR 35 (Trabalho em Altura); 
Minuta do Contrato. 

1.2.1 O presente edital e seus anexos poderão ser adquiridos no Departamento de Compras situado a 
Rua Travessa Theodoro Junctun, nº 124 Centro de Rio Negrinho-SC, de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 11h e das 13h30min às 16h30min, ou através do endereço eletrônico 
www.samaerne.com.br/publicacoes/licitacoes. 
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, pertencentes 
ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, inclusive quanto à documentação, constante 
deste edital e seus anexos. 
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2.2 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em 
que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta 
do ANEXO IV deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver nenhum 
dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que 
a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 
2.2.1 A declaração em questão deverá ser entregue ao Pregoeiro (a) e/ou Equipe de Apoio logo no início 
da sessão de abertura, antes e separadamente dos envelopes (Proposta e Habilitação) exigidos nesta 
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar através do regime diferenciado e favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
2.3 A participação na licitação importa total e restrita submissão dos proponentes às condições deste 
Edital e seus anexos.  
2.4 Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante no certame. 
2.4.1 Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal, que após ser credenciado, será único 
admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, conforme item 4. 
2.5 Não será admitida a subcontratação. 
 
3. NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE 
3.1 Empresas em estado de falência, dissolução, liquidação, recuperação judicial, concordata ou 
insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial. 
3.2 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública 
Direta ou Indireta das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como as que estejam punidas com 
suspensão do direito de contratar ou licitar com o SAMAE de Rio Negrinho, cujo conceito abrange a 
Administração Direta e Indireta, as Entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o seu 
controle e as Fundações por ela instituídas ou mantidas, no prazo e nas condições do impedimento. 
3.3 Empresas devedoras a Fazenda Municipal de Rio Negrinho, conforme exigências do Art. 99 da Lei 
Municipal 736 do Código Tributário Municipal. 
3.4 Não será admitida a participação de empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio. 
3.5 Não será aceita a participação de empresas cujo(s) proprietário(s) ou sócio(s) seja(m) servidor(es) 
público(s), vereadores ou agentes políticos do Município de Rio Negrinho-SC, conforme vedação no 
artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 196 da Lei Orgânica do Município de Rio Negrinho 
- SC. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1  Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal, que após ser credenciado, será único 
admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada. 
4.1.1 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto 
ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou 
documento equivalente. 
4.2  O credenciamento far-se-á, por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular 
com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos de assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
4.2.1 O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 
impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, 
durante a sessão. 
 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO 
5.1 Os interessados, até o dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, para a realização desta 
licitação, deverão protocolar seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os 
Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados, lacrados e, preferencialmente, 
rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 
Envelope nº 1 – PROPOSTA 
Razão Social do Proponente: 
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CNPJ do Proponente:  
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020  
Envelope nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ do Proponente:  
5.2 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada na Lei 
nº 123/06, quando for o caso (conforme modelo anexo IV), sob pena de não usufruir do tratamento 
diferenciado. 
5.2.1 As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão 
a sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas 
respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da 
sociedade. 
5.2.2 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complem entar n° 123/2006, não poderá usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 
declaração. 
 
6. DA PROPOSTA 
6.1 A proposta (ANEXO IX) em 01 (uma) única via, deverá estar assinada pelo licitante ou seu 
representante legal, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter 
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante 
legal da licitante proponente, contendo: 
6.1.1 Especificações do serviço e material de forma clara, descrevendo detalhadamente as 
características técnicas constantes do Anexo VIII deste edital. 
6.1.2 Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, 
vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, 
frete, transporte, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
Anexos.  
6.1.3 Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
6.1.4 Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega 
rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas pelo SAMAE. 
6.1.5 Nome do banco, código da agência e número da conta corrente em nome da licitante, para efeito 
de depósito referente aos pagamentos. 
6.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento 
e, ainda, propostas que apresentem valores simbólicos ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou 
manifestamente inexeqüíveis. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
7.1 Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o menor 
preço unitário por lote, após disputa. Todos os documentos deverão estar dentro de seus respectivos 
prazos de validade na data de abertura das propostas da Licitação. 
7.1.1 A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: §1º a 
abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas serão realizadas 
sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos 
licitantes presentes e pela Comissão (art. 43 da Lei 8.666/93). 
7.1.2 Habilitação Jurídica (art.28 da Lei 8.666/93)  
• Para Empresas Individuais: 

- Registro da Firma na Junta Comercial do Estado sede da proponente. 
• Para Sociedades por Quotas de Responsabilidade: 

- Contrato Social e última Alteração contratual, registrados na Junta Comercial do Estado sede da 
proponente. 
• Para Sociedades Anônimas: 

- Ato Constitutivo, Estatutos em vigor e Ata da Eleição da atual Diretoria, registrada e/ou publicados. 
7.1.3 Habilitação Fiscal e Trabalhista (art.29 da L ei 8.666/93) 
- Certidão Negativa Municipal (do município sede da proponente), Federal e Estadual. 
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- Certidão Negativa de Débito do "FGTS". 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Justiça do Trabalho. 
 
7.1.4 Qualificação Técnica (art.30 da Lei 8.666/93)  
- Alvará de funcionamento/localização ou documento similar, do Município sede ou da Filial que emitirá a 
Nota Fiscal/Fatura, comprovando ramo de atividade compatível com o objeto deste Edital. 
- Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que a empresa possui os requisitos profissionais e 
operacionais para executar o objeto indicado no edital; 
- COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, dar-se-á através de:  
a) Certidão de registro de inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, da região da sede da empresa, devidamente válida e dentro do prazo de 
regularidade.  
b) Comprovação pela licitante de ter executado, a qualquer tempo, serviços/obras compatíveis com o 
objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), em nome da própria licitante, fornecido 
(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO – CAT, comprovando a execução de no mínimo os seguintes serviços:  
1) Execução de Serviços Técnicos de Engenharia que envolva serviços de instalação, manutenção de 
sistema de telemetria via rádio para sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário e 
desenvolvimento de programa aplicativo tecnológico de engenharia arquitetura ou agronomia, em 
plataforma SCADA Elipse E3 (Software que a autarquia já possui licenças).  
2) Instalação, Manutenção e Execução de telecomando para sistemas de abastecimento de água ou 
esgotamento sanitário, em automação elétrica; no mínimo (10) unidades;  
3) Instalação, Manutenção e Execução Geração solar de energia elétrica;  
4) Instalação, Manutenção e Execução equipamentos de informática;  
5) Instalação, Manutenção e Execução de quadro de comando e controle no mínimo (10) unidades;  
c) Comprovar Certificação E3 da empresa pela Elipse Software.  
OBS.: A certidão e/ou atestado apresentado deverá conter: 

a) Nome do contratado e do contratante; 
b) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra, tamanho, volume ou capacidade); 
c) Localização (endereço) da referida obra realizada; 
d) Data (dia/mês/ano) da execução da obra; 
e) Endereço, telefone (nome de ao menos uma pessoa para contato), da contratante. 

- COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, dar-se-á através de:  
a) A proponente deverá comprovar possuir no quadro da empresa profissional de nível superior com 
responsabilidade técnica pelos serviços pertinentes a serem executados.  
b) Indicação de responsável técnico, que participará da condução dos serviços, conforme 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA do Edital.  
c) O responsável técnico deve por assinatura dar aceite na declaração constante da DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA do Edital. 
d) Registro do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA, da região da sede da empresa, devidamente válida e dentro do prazo de regularidade.  
e) Exige-se comprovação de aptidão do profissional indicado como responsável técnico, de ter 
executado a qualquer tempo serviços compatíveis com o objeto desta licitação,  através da apresentação 
de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por  pessoa jurídica de direito público ou 
privado, acompanhados da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT comprovando a execução de no 
mínimo os seguintes serviços:  
1) Execução de Serviços Técnicos de Engenharia que envolva serviços de instalação, manutenção de 
sistema de telemetria via rádio para sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário e 
desenvolvimento de programa aplicativo tecnológico de engenharia arquitetura ou agronomia, em 
plataforma SCADA Elipse E3 (Software que a autarquia já possui licenças).  
2) Instalação, Manutenção e Execução de telecomando para sistemas de abastecimento de água ou 
esgotamento sanitário, em automação elétrica;   
3) Instalação, Manutenção e Execução Geração solar de energia elétrica;  
4) Instalação, Manutenção e Execução equipamentos de informática;  
5) Instalação, Manutenção e Execução de quadro de comando e controle.  
Obs: Na apresentação dos atestados, grifar os itens relativos ao escopo solicitado nos itens anteriores. 
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f) Os profissionais deverão comprovar o vínculo com a licitante por meio dos seguintes documentos, 
conforme o caso: 
1) No caso do profissional ser funcionário da licit ante : Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS (páginas da identificação profissional e do Contrato de Trabalho), acompanhada de cópia 
do livro ou Ficha do Registro de Empregado (FRE), ou; 
2) No caso de profissional autônomo contratado na c ondição de Engenheiro pela licitante:  Cópia 
do contrato de prestação de serviços (com vigência durante o prazo de contratação deste Edital), 
acompanhada de declaração da empresa licitante, de que o Contrato permanece em vigor; 
3) Caso o profissional seja proprietário/sócio da e mpresa licitante , tal comprovação será 
desnecessária visto que já é feita através do ato constitutivo e da Certidão do CREA devidamente 
atualizada. 
g) É vedada a indicação do mesmo técnico como responsável por mais de uma empresa. 
h) No decorrer da execução dos serviços, o(s) profissional(is) indicado(s) como Responsável(eis) 
Técnico(s) poderá(ao) ser substituído(s), nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 
- DEMAIS EXIGÊNCIAS OPERACIONAIS (Comprovações a serem prestadas na assinatura do 
contrato)  
i)) A contratada deverá dispor registrados em seu quadro funcional uma equipe de profissionais que 
contenha, pelo menos, os seguintes integrantes:  
1) Coordenador Geral;  
2) Técnico de Nível Superior (Engenheiro de Telecomunicações Eletricista ou Tecnólogo na área 
elétrica, automação ou eletrônica), devidamente reconhecido pela entidade competente; que deverá 
assinar como responsável técnico pelo sistema; 
j)) Equipe técnica formada por:  
1) 01 Programador, nível médio ou superior, especialista em sistemas SCADA, preferencialmente em   
Elipese; 
2) 01 Eletricista, nível médio ou superior; 
3) 01 Eletrotécnico, nível médio ou superior;  
4) Certificado de pelo menos dois técnicos da empresa em NR 10 e NR 35.  
Observações:  
* Os referidos profissionais deverão ser indicados no momento da assinatura do contrato, sendo que a 
experiência destes deverá ser comprovada através de apresentação de “curriculum vitae”, bem como 
declaração, assinada pelo profissional aceitando a sua inclusão na equipe técnica; 
* A Contratada deverá comprovar vinculo dos profissionais acima mencionados.  
7.1.5 Qualificação Econômica: (art.31 da Lei 8.666/ 93) 
- Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, 
emitida a menos de 60 (sessenta) dias da data de abertura das Propostas deste Edital. 
7.2 Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, 
todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para matriz e todas as filiais.  
 
8. DA FUNÇÃO DO PREGOEIRO 
8.1 O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 
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9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
9.1 Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
9.2 Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de 
apoio classificarão o Licitante autor da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor 
preço, conforme disposto no inciso VI do artigo 11 do Decreto Federal nº 3.555/2000. 
9.3 Será concedido aos licitantes tempo e acesso a análise das propostas, a partir do horário de 
abertura das mesmas, quanto a sua admissibilidade e  atendimento às exigências do Edital. A 
licitante que quiser se manifestar sobre qualquer a ssunto relacionado às propostas apresentadas 
poderá fazê-lo neste momento, antes do início da di sputa do item. 
9.4 Após o início da disputa do primeiro item do pr egão os licitantes não poderão mais se 
manifestar sobre os itens cotados nas propostas dos  concorrentes classificados, uma vez que 
deveriam tê-lo feito no tempo concedido para anális e das propostas. Esta medida é necessária 
para evitar tumulto na disputa dos lances, uma vez que o sistema não reclassifica as propostas 
após o início da disputa do item.  
9.5 Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até no 
máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances verbais quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas suas propostas escritas. 
9.6 Aos licitantes classificados serão dadas oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais 
e sucessivos, de valores distintos e decrescentes de classificação. 
9.7 Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance de primeiro classificado, ou seja, tem de ser, 
obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances de valores iguais. 
9.8 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para 
efeito de ordenação das propostas. 
9.9 Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço por lote e o respectivo valor estimado para aquisição dos materiais. 
9.10 Em cumprimento aos artigos 44 e 45, da LC nº 1 23/2006, para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, será observado o seguinte: 
9.10.1 Nas licitações, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
9.10.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 
preço. 
9.10.3 Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
9.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusão. 
9.10.5 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 9.10.4 serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do 
subitem 9.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
9.10.6 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
9.10.7 O disposto nos subitens 9.2 e 9.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
9.11 Ordenamento das empresas por preço. 
9.12 Análises da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, 
devendo a Pregoeiro decidir motivadamente a respeito. 
9.13 Negociações direta com o proponente de menor proposta, para a obtenção de melhor preço, se for 
o caso. 
9.14 Caso se torne necessário o(a) Pregoeiro(a) adotará, como critério para desempate, o sorteio, a ser 
realizado na mesma sessão. 
9.15 Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, 
passando para análise do subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda 
às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido. 
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9.16 Aclamação do licitante vencedor. 
9.17 Encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço mais reduzido para o material cotado. 
9.18 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeitos de contratação. 
9.19 Em cumprimento ao Artigo 43 da LC nº 123/2006, para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, será observado: 
9.19.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
9.19.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
9.19.3 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
Licitação.  
9.20 Vistas e rubricadas pelo(a) Pregoeiro(a), pela equipe de Apoio e pelos representantes das 
empresas participantes todas as propostas, os documentos de habilitação do vencedor e os envelopes 
de habilitação remanescentes. 
9.21 Devoluções dos envelopes “documentos de habilitação” dos licitantes remanescentes, à exceção 
dos relativos aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até 
a homologação da Licitação. 
9.22 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes em 
que, ao final, deverá ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a) e licitantes presentes. 
9.23 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para atendimento da 
proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais 
licitantes. 
 
10. DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
10.1 Dos atos do(a) Pregoeiro(a) ou da Autoridade Competente do SAMAE de Rio Negrinho cabem: 
Recurso, Representação, Pedido de Reconsideração, nos termos da legislação aqui citada. 
10.2 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial. 
10.3 Caberá ao pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.4 Deferida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
10.5 Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo licitante. 
10.6 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, ou os esclarecimentos ou providências 
solicitadas que determinem alterações no Ato Convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame. 
10.7 Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua intenção 
de interpor recurso, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata 
dos autos. 
10.8 A falta de manifestação, imediata e motivada d o licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando o (a ) Pregoeiro (a) autorizado a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor. 
10.9 Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivo. 
10.10 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.11 Os recursos interpostos e as respectivas contra-razões serão deliberados pela Autoridade 
Competente, após apreciação pelo (a) Pregoeiro(a). 
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10.12 Em não havendo recurso, o (a) Pregoeiro (a) fará imediatamente a adjudicação do objeto ao 
vencedor. 
10.13 Em havendo recurso, a pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, 
caberá a Autoridade Competente, após deliberar sobre o mesmo, fazer a adjudicação ao licitante 
vencedor. 
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1 Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela Autoridade Competente. 
11.2 Em havendo recurso, após a decisão e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o licitante vencedor a assinar o 
Contrato. 
11.3 Após a habilitação poderá o licitante vencedor ser desqualificado quando, por motivo relacionado 
com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 
e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes ou 
somente conhecidos após o julgamento.  
11.4 Ainda poderá o licitante vencedor ser desqualificado quando convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não assinar o Contrato aplicar-se-á o previsto no artigo 7.º da Lei nº 
10.520/2002, devendo o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor, conforme preceitua o inciso XVI, do art. 4º da Lei n 10.520/2002. 
 
12. DO FORNECIMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
12.1 Os serviços deverão ser executados em diversas unidades do Serviço Autônomo Municipal de 
Saneamento Básico - SAMAE, estabelecidos no Termo de Referência constante no Anexo I. 
12.2 O Prazo de início dos serviços dar-se-á após o recebimento da Autorização de Compras/Serviços, 
mediante a subscrição do respectivo contrato, e a convocação para assinatura será feita pelo Setor de 
Compras. 
12.3 A empresa deverá prestar atendimento quando houver a necessidade do Serviço Autônomo 
Municipal de Saneamento Básico - SAMAE após solicitação nos horários e prazos conforme indicação 
abaixo:  
a) O prazo para atendimento remoto (Software) poderão ser resolvidos por conexão remota através de 
internet, cujo acesso será disponibilizado pelo SAMAE;  
b) Prazo para solução através de atendimento remoto – 2 h. Após esse período, caso o problema não 
tenha sido resolvido, dar-se há início ao atendimento “In Loco”;  
c) O prazo máximo para solução do problema “In Loco” é de 24 h;  
d) Os serviços de manutenção que não tiverem caráter emergencial serão realizados em horário 
comercial;  
e) Os serviços com caráter emergencial serão executados em período de 24 h, incluindo finais de 
semana e feriados;  
f) As solicitações de assessoria ou consultoria técnica serão prestadas pessoalmente quando o técnico 
estiver presente na autarquia ou por telefone, em horário comercial;  
g) Deverão ser elaborados relatórios mensais dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, que 
deverão ser encaminhados ao SAMAE, cópia eletrônica e cópia impressa;  
h) Entende-se como horário comercial das 07h30min às 11h30min e das 13 horas às 17 horas, de 
segunda a sexta feira.  
12.4 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir do 5° dia útil após a 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
12.5 DA FISCALIZAÇÃO: 
a) A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. 
b) A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade 
única, integral exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato. 
c) O SAMAE poderá solicitar o afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que 
venha a incidir em qualquer das hipóteses previstas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
ficando isento da responsabilidade se disso originar-se qualquer tipo de ação judicial. 
d) A comunicação entre as partes será realizada por meio dos fiscais do SAMAE e do preposto indicado 
pela CONTRATADA e poderá ocorrer, via telefone, e-mail ou celular.   
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13. DO PAGAMENTO  
13.1 O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico – SAMAE, 
em até 30 (trinta) dias após a execução total dos serviços, de conformidade com o relatório e nota fiscal 
dos serviços executados, devidamente atestado pelo servidor responsável, sendo que: 
a) Os pagamentos relativos aos serviços de manutenç ão preventiva e corretiva do sistema serão 
mensais e os serviços de ampliação de pontos de tel emetria serão realizados de acordo com as 
demandas/pontos efetivamente implantados.  
13.1.1 É DEVER DA CONTRATADA: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta 
bancária da empresa, para o depósito.  
13.2 Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de 
executadas as devidas correções e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das 
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  
13.3  Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta da CONTRATADA, 
incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução do objeto contratado, constituindo-
se na única remuneração devida, e, portanto possíveis instalações auxiliares, veículos, pessoal de apoio 
e manutenção, equipe de coordenação de trabalhos, entre outros necessários para a execução dos 
serviços rotineiros e não rotineiros, não serão objeto de pagamento, devendo seus custos integrar o 
B.D.I. 
13.4 Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a existência do 
correspondente Relatório de Medição. 
 
14. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  
14.1 O custo apresentado caracterizando o valor unitário e total do objeto é fixo e irreajustável.                                               
14.2 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 
14.3 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela detentora do Pregão, esta deverá demonstrar 
a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de apresentação de planilha (s) 
detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da planilha apresentada para assinatura da Ata e 
documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou 
matérias-primas, etc.), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente 
avençadas. 
14.4 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo SAMAE de Rio Negrinho, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo a Autarquia. 
14.5 Fica facultado ao SAMAE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a 
análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela 
detentora da Ata. 
14.6 A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e 
jurídica do SAMAE, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data da autorização do 
SAMAE. 
14.6.1 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisada, a contratada do 
Pregão não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
 
15. OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES 
15.1 Constituem obrigações/responsabilidades da CONTRATADA : 
15.1.1 Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado 
para entrega, sem ônus para o SAMAE. 
15.1.2 Responsabilizar pelos prejuízos causados ao SAMAE de Rio Negrinho – SC ou a terceiros, por 
atos de seus empregados ou prepostos. 
15.1.3 Responder pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
do trabalho, em ocorrência da espécie em que forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos 
serviços contratados ou em conexão com eles. 
15.1.4 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos obedecendo rigorosamente o Termo de Referência, 
bem como pelo seu transporte até o local estipulado para entrega. 
15.2 Constituem obrigações/responsabilidades do SAMAE de Rio Negrinho: 
15.2.1 Receber, fiscalizar e realizar sua análise dos produtos, quanto à quantidade e qualidade. 
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15.2.2 Preparar e instruir para pagamento, as faturas apresentadas pela CONTRATADA e remetê-las a 
tempo ao setor competente.  
15.2.3 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital. 
 
16. DAS PENALIDADES  
16.1 Por atos ilícitos cometidos na licitação ou na execução do contrato, o SAMAE, garantida a prévia 
defesa, aplicará as seguintes sanções: 
I - Advertência ESCRITA. 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto contratado. 
III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não 
apresentar a documentação, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 7º da Lei 10.520/2002). 
16.2 As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
16.3 O atraso injustificado da licitante vencedora, para efetuar a entrega, sujeitará à multa no valor de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do Contrato. 
16.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do SAMAE e do Município e, no caso de impedimento do 
direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período. 

 
17. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS  
17.1 O valor total estimado para aquisição do objeto do presente termo, elaborado com base no menor 
valor dos preços praticados no mercado, mediante pesquisa efetuada junto a fornecedores do ramo, é de 
R$ 226.800,00 (duzento e vinte e seis mil oitocentos reais). 

 
18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação: 323/2020 – 
14.01.17.122.0014.2.168.3.3.90.00 - Aplicações Dire tas do orçamento vigente do SAMAE . 
 
19. DO CONTRATO 
19.1 Será firmado contrato, conforme minuta (Anexo XI), que constitui parte integrante do presente 
Edital, cujas cláusulas e condições são reguladas pela Lei 8.666/93, com as alterações decorrentes da 
Lei 8.883/1994. 
19.2 Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que 
tenham servido de base para o julgamento da Licitação, bem como as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, independentemente de transcrição. 
19.3 O Departamento de Compras do SAMAE, convocará a licitante vencedora para assinar a “Minuta do 
Contrato”, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair 
do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93. 
19.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a “Minuta do Contrato”, conforme estabelecido no 
subitem anterior caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
a que se refere à Lei 8.666/93. 
19.5 É facultada ao SAMAE, quando o convocado não assinar a “Minuta do Contrato” no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação 
independente da cominação prevista no artigo 81, da Lei 8.666/93. 
19.6 O prazo de convocação para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo 
devidamente justificado. 
19.7 Somente poderão celebrar contrato ou instrumento equivalente com o SAMAE, o adjudicatário que, 
nos termos do parágrafo 3º do Art. 195 da Constituição Federal, comprove até a data da contratação, 
estar regular perante a Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante, 
respectivamente, a apresentação, em original ou cópia autenticada, da Certidão Negativa de Débito – 
CND e do CRF/FGTS, em vigor. 
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20. DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
20.1 A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos art. 58, inciso II, e art. 77 a 80, seus 
parágrafos e inciso da Lei 8.666/93. 
20.2 A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 
 
21. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
21.1 Por razões de interesse público, ou em decorrência de fato superveniente, ao SAMAE poderá 
revogar ou anular a presente licitação, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenização. A nulidade 
do procedimento licitatório induz a do contrato ressalvando o disposto no parágrafo único, do artigo 59, 
da Lei 8.666/93. 
21.2 No caso do desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1 As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse do SAMAE de Rio Negrinho, a 
segurança e o objetivo da contratação. 
22.2 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação. 
22.3 É facultado ao Pregoeiro (a) ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar nos prazos estipulados. 
22.4 Os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, serão fornecidos diretamente 
pelo Departamento de Compras do SAMAE de Rio Negrinho, no horário das 8h às 11h e das 13h30min 
às 16h30min, de segunda a sexta-feira, ou através do telefone nº 47-3644-2237. 
22.5 A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das 
propostas descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes. 
22.6 A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos 
os termos e condições deste Edital. 
22.7 O licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
22.8 A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de 
desclassificação. 
22.9 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 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
pregoeiro em contrário. 
22.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. Só se inicia e finda os prazos em dias de expediente no SAMAE de Rio Negrinho. 
22.11 Fica eleito o Foro do Município de Rio Negrinho – SC para dirimir qualquer questão contratual ou 
editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Rio Negrinho - SC, 24 de junho de 2020. 

 
 
 
 

GILSON JOSÉ RECKZIEGEL 
Diretor Geral  

 
 
 
 

CRISTIANE APARECIDA SCHROEDER 
Consultora Jurídica 

OAB/SC 26.350 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 10/2020 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO  
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços de telemetria, telecomando, 
manutenção preventiva, corretiva, instalação, execução do sistema de automação local e remota 
existentes nos sistemas de abastecimento de água.  
 
2. JUSTIFICATIVA 
2.1 A ampliação do atual sistema de telemetria e automação implantado no SAMAE de Rio Negrinho se 
faz necessário em função da entrada de novos pontos para controle e monitoramento através do sistema 
de supervisão e preparação do sistema para receber futuramente o controle de distribuição de água nas  
regiões da cidade com o objetivo de estabelecer um programa de redução de perdas e eficiência 
energética nas unidades de distribuição. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  
3.1 Contratações de serviço especializado conforme abaixo relacionados:  
 
ITEM 01 - Mão de obra especializada para execução de serviços para manutenção preventiva e corretiva 
no sistema de automação remota, telecomando e telemetria atualmente em operação, incluindo 
comunicação e software, com plantão de sobreaviso para 24 horas;  

 
TABELA “A” (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) 

Serviços disponíveis  Regime  Quantidade  Disponibilidade  
Plantão 24 horas Sobreaviso - 24 horas / 7 dias 

 
Serviços de manutenção 
preventiva com equipe de suporte 
remoto e coordenação técnica. 
 

 
Diária em 
Horário 

Comercial 
 

 
2 Diárias 

 

Diária com jornada de 6 (seis) 
horas de trabalho por visita para 
um Técnico em Automação com 
todas as despesas de viagem 
inclusas e com Equipe de Suporte 
Remoto e Coordenação Técnica 

Serviços de manutenção corretiva, 
técnico em automação com equipe 
de suporte remoto e coordenação 
técnica. 

 

 

24 horas / 
7 dias 

 

 

 

Ilimitado 
 

 
 
Equipe técnica disponível de 
suporte remoto para eventuais 
problemas que devam ser 
resolvidos de forma emergencial 
(antes das preventivas agendadas 
pelo SAMAE) bem como visita 
Técnica in loco caso necessário 
 

Suporte remoto regime Plantão 
sobreaviso de 24 horas com 
equipe formada por Técnico em 
Automação, Programador e 
Coordenador Técnico com 
atendimento através de telefone 
celular. 

Para a manutenção corretiva emergencial a ser realizada pelo plantão, a empresa contratada deverá 
iniciar os trabalhos de manutenção no máximo em até 02 duas horas após a solicitação por parte do 
SAMAE.  
 
ITEM 02 - Mão de obra para execução das ampliações de pontos de telemetria que se fizerem 
necessárias conforme número de horas pré-estabelecidas por este contrato, incluindo desenvolvimento 
de projeto para supervisório Elipse SCADA E3 (de propriedade do SAMAE).  
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TABELA “B” (AMPLIAÇÃO POR DEMANDA) 

Serviços disponíveis  Regime  Quantidade  Disponibilidade  
Serviços de ampliação de pontos 
como montagem de painéis in loco, 
fixação, instalação de antenas em 
campo, testes de enlace da 
comunicação dos rádios do 
sistema de Telemetria, calibração 
dos equipamentos conectados ao 
painel da telemetria. Equipe de 
Desenvolvimento de Aplicativo 
Elipse, Projetos, assessoria, 
treinamento ou consultoria técnica 
e Aplicações para CLP’s 

 
 
 

Horário 
Comercial 

 
 
 

600 h 
 

Mão de Obra para Técnico em 
Automação, Mão de obra para 
desenvolvimento de projeto para 
rodar no supervisório Elipse SCADA 
E3 (de propriedade do SAMAE) e 
execução das ampliações que se 
fizerem necessárias 
independentemente do número de 
pontos que serão definidos pelo 
SAMAE ao longo do contrato, 
Treinamento e reciclagem de equipe 
Técnica operacional 

Os valores dos serviços e quantitativos previstos e stão dimensionados para serviços de ORDEM 
PREVENTIVA E CORRETIVA, “Tabela A”, com remuneração  fixa mensal e “Tabela B” para 
serviços contratados por demanda com remuneração po r medição mensal, com remuneração 
conforme tabela abaixo: 
Item Qtde Und Descrição  Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

 
01 

 
12 

 
mês 

Prestação de serviços para manutenção preventiva 
e corretiva no sistema de automação remota, 
telecomando e telemetria atualmente em operação, 
incluindo comunicação e software, com plantação 
de sobreaviso para 24 horas. 

  

 
02 

 
600 

 
horas 

Prestação de serviços para execução das 
ampliações de pontos de telemetria que se fizerem 
necessárias conforme número de horas pré-
estabelecidas por este contrato, incluindo 
desenvolvimento de projeto para supervisório Elipse 
Scada E3 (de propriedade do SAMAE). 

  

   VALOR TOTAL DA PROPOSTA :   
 
4. PARÂMETROS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
4.1 AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA:  
4.1.1 Serviço de manutenção preventiva e corretiva para sistema de telemetria, incluindo manutenção 
em  hardware, sistema de comunicação e software supervisório. 
4.1.2   Serviços necessários para ampliação dos aplicativos Elipse E3, através do desenvolvimento 
contínuo de scripts, relatórios e telas gráficas, conforme necessidades do SAMAE. 
4.1.3  Serviços para auxilio na ativação e integração de outros sensores que possibilitem integração com 
sistema de automação e telemetria. 
4.1.4 Serviço de plantão, sobreaviso formato 24/7, com equipe formada por Técnico em Automação, 
Programador e Coordenador Técnico com atendimento através de telefonia móvel ou fixa, com suporte 
remoto e presencial. 
4.1.5 Disponibilizar veículo para prestação do serviço, incluindo veículo com tração 4x4 quando 
necessário. 
4.1.6 Despesas de viagem para atendimento do objeto deste contrato tais como: alimentação, 
hospedagem, combustível, pedágios, etc. 
4.1.7 Serviços de manutenção preventiva de itens como baterias, antenas, cabos e demais conexões.  
4.1.8 Serviço de revisão e calibração dos equipamentos, quando necessário. 
4.1.9 Serviço de reprogramação de frequência na faixa liberada para uso da CONTRATANTE, para os 
equipamentos enviados ao laboratório quanto aos atendidos em campo durante o chamado. 
4.1.10 Serviço de manutenção corretiva no aplicativo “Run time” para plataforma Elipse E3. 
4.1.11 Alterações de projeto do aplicativo “Run Time” Elipse E3, incluindo configurações, mudança nos 
procedimentos de acionamento e scripts de comando, bem como relatórios e pequenas atualizações de 
telas. 
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4.1.12 Disponibilizar equipamento backup para os principais itens que compõe o sistema de automação 
e  telemetria, ou qualquer equipamento fundamental para funcionamento do sistema. 
4.1.13 Manter atualizado conforme legalização do sistema perante ANATEL, informando endereços e 
atualizando informações através do sistema de Auto-Cadastramento, nas estações onde isso for 
necessário, incluindo serviços de engenharia e serviços de gerenciamento das licenças, incluindo 
controle de datas de vencimento e cuidados com atualizações necessárias devido a alterações na 
legislação. 
4.1.14 Fica a cargo da contratada o fornecimento dos equipamentos de consumo utilizados em 
manutenções corretivas e preventivas como: conectores, cabos, fontes, fusíveis, disjuntores e antenas. 
Todos os demais equipamentos a serem substituídos serão fornecidos pelo SAMAE. 
4.1.15 A contratada terá que disponibilizar sistema de abertura de chamado através de meio eletrônico, 
On-Line ou via Web, para que os chamados fiquem registrados, bem como disponibilizar um número de 
telefone para agilizar a comunicação e abertura dos chamados emergenciais. 
4.1.16 Todos os serviços previstos estão dimensionados conforme “Tabela A”, para serviços de ordem 
preventiva e corretiva com remuneração fixa mensal e “Tabela B”, acréscimo por demanda conforme 
medições geradas dentro de cada mês. 
4.2 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA: 
4.2.1 A ampliação de novos pontos de automação e telemetria deverá estar dentro dos padrões e 
conceitos atualmente em operação na SAMAE, como: Supervisório Scada Elipse E3, meio de 
comunicação através de rádio modem, rádio bidirecional digital na frequência VHF/UHF, respeitando 
padronização através de painéis com CLPs.  As ampliações serão realizadas por demanda, baseada em 
horas de serviço. O SAMAE fica responsável pela aquisição dos materiais necessários para as 
ampliações.  
4.2.2 A ampliação do software supervisório deverá atender a todas as necessidades técnicas e 
administrativas do sistema operacional, “drivers” de comunicação, planilhas, gráficos, bem como as 
demais funções que possibilitem ao usuário efetuar a completa interpretação das informações fornecidas 
pelo sistema. 
O Aplicativo deverá conter: 
4.2.3      Todas as funcionalidades já existentes no Elipse E3. 
4.2.4      Uma tela para cada ponto, com suas medições/grandezas, nesta mesma tela poderá ter gráfico 
das últimas horas conforme solicitação da autarquia. 
4.2.5 Tela para controle de qualidade de comunicação dos equipamentos com Relatório de falhas de 
comunicação. 
4.2.6 Pré-visualização em Relatório Gráfico/Analítico das principais grandezas de cada ponto gravados 
nas últimas 48 horas podendo aplicar filtros com alteração dos itens a visualizar e período a ser 
consultado. 
4.2.7 Possibilidade de exportação de todos os filtros gerados nos relatórios (tabela ou planilha e gráfico). 
4.2.8 Possibilidade de gravar todas as informações geradas pelo sistema de telemetria, inclusive com 
lançamento de informações de forma manual em setpoints. 
4.2.9 Banco de dados inicialmente fornecido pelo SAMAE, será o Microsoft SQLEXPRESS, ficando a 
limitação de gravação de dados apenas pela licença de banco de dados disponibilizado.  
4.2.10 Relatórios diversos para controle e análise. 
4.2.11 Relatório de ações executados por operadores. 
4.2.12 Relatório de eventos e alarmes ocorridos.  
4.2.13 Todos relatórios disponibilizados no sistema deverão conter a facilidade de impressão e 
exportação dos mesmos (PDF, XLS). 

 
5. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
5.1 O cronograma de implantação será estabelecido em conjunto com a Contratada. 
5.2 Toda demanda só poderá ser executada mediante autorização por escrito da Diretoria de Operações. 
5.3 O número de pontos ou demanda de ampliação a serem implantados estarão condicionados ao 
número de horas contratadas para tais ampliações. Conforme descrito na Tabela “B” (AMPLIAÇÃO 
POR DEMANDA).  
 
6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE AMPLIAÇÃO DE NOVO S PONTOS 
6.1 Cronograma detalhado da execução com todos os eventos do fornecimento. 
6.2 Relatório de andamento das atividades. 
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6.3 Ao final do projeto deverá ser entregue documentação técnica com o mínimo: “As Built” das 
instalações elétricas de campo em cada unidade, diagrama “bay face” dos painéis de telemetria, 
disponibilizar o arquivo. 
6.4 Lista de “Tags” do CLP, lista de “tags” do supervisório, lista dos endereços dos rádios, lista dos 
endereços dos escravos Modbus na rede usada para comunicação local (inversores, medidores de 
grandezas, etc) e lista dos escravos na rede de comunicação de rádio de frequência, com perfil de 
enlaces de cobertura do sistema. 
 

7. TREINAMENTO 
7.1 A Contratada deverá prestar treinamento do Sistema, com a seguinte abrangência: 
7.1.1 Deverá ser fornecido treinamento operacional para as equipes do SAMAE com nível de 
detalhamento adequado para que as equipes adquiram capacitação para executar as funções básicas 
sem dependências da Contratada. 
7.1.2   Conteúdo básico do treinamento: 
1) Apresentar à equipe de operação todos os recursos do sistema de automação e os procedimentos 
previstos de operação; 
2) Histórico da tecnologia empregada; 
3) Características técnicas gerais do sistema; 
4) Configuração básica em diagramas em blocos dos equipamentos, módulos, meios de comunicação, 
interfaces, etc. 
5) Descrição da Configuração básica com enfoque nos principais recursos e funções; do sistema 
relacionadas com as partes mais significativas do processo; 
6) Utilização das informações adquiridas em tempo real e histórico; 
7) Exibição de todos os modos de operação bem coimo interações homem-máquina; 
8) Procedimentos operacionais em caso de falhas; 
9) Descrição da instrução e sua interface com o sistema de automação; 
10) Apresentar e dar detalhamento dos modelos de relatórios; 
11) Dar suporte e acompanhar a equipe na operação em situações reais; 
12) A realização do treinamento será no início da vigência deste contrato e a cada nova fase de 
ampliação, a fim de atualizar as equipes com relação às  funcionalidades e operação com os novos 
pontos, poderá também ocorrer a qualquer momento mediante solicitação do SAMAE com programação 
prévia, a duração poderá ser definida junto a equipe do SAMAE, e os treinamentos ocorrerão sempre 
nas dependências deste.  
 

8. EQUIPE TÉCNICA  
8.1 A contratada deverá dispor registrados em seu quadro funcional de uma equipe de profissionais que 
contenha, pelo menos, os seguintes integrantes:  
8.1.1 Coordenador Geral.  
8.1.2 Técnico de Nível Superior (Engenheiro de Telecomunicações Eletricista ou Tecnólogo na área 
elétrica, automação ou eletrônica), devidamente reconhecido pela entidade competente; que deverá 
assinar como responsável técnico pelo sistema.  
8.1.3  Equipe técnica formada por:  
a) 01 Programador, nível médio ou superior, especialista em sistemas SCADA, preferencialmente em   
Elipse. 
b) 01 Eletricista, nível médio ou superior. 
c) 01 Eletrotécnico, nível médio ou superior. 
8.2 Certificado de pelo menos dois técnicos da empresa em NR 10 e NR 35.  
8.3 A contratada será considerada responsável pelos danos por ela causados ao SAMAE ou a terceiros 
nos serviços executados por seus empregados, e deverá fazer face ao custo de todos os reparos por tais 
danos.  
8.4 Responsabilizar-se pelo transporte e segurança de seu pessoal, sendo obrigatório o uso de EPC’s 
(Equipamentos de Proteção Coletiva) e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) apropriados, em 
todos os serviços de manutenção das instalações elétricas de média e baixa tensão. 
8.5      Disponibilizar meios de comunicação eficientes para o contato em casos de emergência.  
8.6      A Contratada deverá comprovar vinculo dos profissionais acima mencionados e a comprovação 
poderá ser através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, ou da ficha de Registro de 
empregados (FRE), ou contrato de prestação de serviços, ART de Cargo e Função ou qualquer outra 
forma que demonstre o vínculo do profissional com a empresa.  
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9. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 
9.1 A Contratada deverá possuir em seu laboratório equipamentos adequados para a prestação dos 
serviços conforme relação abaixo: 
9.1.1     Notebook instalado com todos os Softwares necessários para executar os serviços de:  
a)  Reprogramação dos equipamentos de rádio modem GE MDS. 
b)  Reprogramação e ajustes em todos os Programadores Lógicos que formam o sistema. 
c)  Software Configurador Elipse SCADA E3.  
9.2 O Monitor de serviços em telecomunicações; equipado com:  
a) Multímetro.  
b) Gerador RF.  
c) Analizador de Spectron.  
d) Watimetro RF.  
 

10. EQUIPAMENTOS BACKUP  
10.1 Manter Equipamentos “Backup” para atender 05 (cinco) pontos principais do sistema de 
abastecimento de água com boa prestação dos serviços e garantia do funcionamento. Segue abaixo os 
equipamentos para Backup: 
10.1.1 Radio Modem MDS Trasnet 900 EL805;  
10.1.2 CPU Siemens CLP S7-1200 CPU-1212c;  
10.1.3 MODULO S71200 CB1241 RS-485 SIEMENS;  
10.1.4 MODULO EXPANSAO SM 1231 S71200 4E ANALOG SIEMENS;  
10.1.5 Fonte de alimentação 13,6 VCC 15 A com flutuador de baterias;  
10.1.6 Sensores para monitoramento dos níveis de pressão e volume dos reservatórios;  
10.1.7 Conversor de tensão 12/24Vcc; 
10.1.8 Filtro de proteção tipo régua com 4 tomadas e proteção contra surto elétrico à base de varistores, 
fusíveis e cápsulas de gás.  
10.1.9 Conversor Serial RS 232 para USB; 
10.1.10 Módulo Conversor RS232 para RS-485 LR – 7520R; 
 

11. DOS PRAZOS, DA QUANTIDADE E HORÁRIO DE ATENDIME NTO  
11.1 O prazo para atendimento remoto (Software) poderão ser resolvidos por conexão remota através de 
internet, cujo acesso será disponibilizado pelo SAMAE. 
11.2 Prazo para solução através de atendimento remoto – 2 h. Após esse período, caso o problema não 
tenha sido resolvido, dar-se há início ao atendimento “In Loco”.  
11.3 O prazo máximo para solução do problema “In Loco” é de 24 h.  
11.4 Os serviços de manutenção que não tiverem caráter emergencial serão realizados em horário 
comercial.  
11.5 Os serviços com caráter emergencial serão executados em período de 24 h, incluindo finais de 
semana e feriados.  
11.6 As solicitações de assessoria ou consultoria técnica serão prestadas pessoalmente quando o 
técnico estiver presente na autarquia ou por telefone, em horário comercial.  
11.7 Deverão ser elaborados relatórios mensais dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, que 
deverão ser encaminhados ao SAMAE, cópia eletrônica e cópia impressa.  
11.8 Entende-se como horário comercial das 07h30min às 11h30min e das 13hs às 17hs, de segunda a 
sexta feira.  
 
12 DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃ O  
12.1 COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, a comprovação da capacidade 
técnica operacional dar-se-á através de:  
12.1.1 Certidão de registro de inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, da região da sede da empresa, devidamente válida e dentro do prazo 
de regularidade.  
12.1.2 Comprovação da empresa licitante de ter executado, serviços/obras através de certidão(ões) e/ou 
atestado(s), em nome da licitante, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
acompanhados da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, comprovando a execução de no mínimo 
os seguintes serviços:  
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a) Execução de Serviços Técnicos de Engenharia que envolva serviços de instalação, manutenção de 
sistema de telemetria via rádio para sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário e 
desenvolvimento de programa aplicativo tecnológico de engenharia arquitetura ou agronomia, em 
plataforma SCADA Elipse E3 (Software que a autarquia já possui licenças).  
b) Instalação, Manutenção e Execução de telecomando para sistemas de abastecimento de água ou 
esgotamento sanitário; no mínimo (10) unidades; 
c) Instalação, Manutenção e Execução Geração solar de energia elétrica;  
d) Instalação, Manutenção e Execução equipamentos de informática;  
e) Instalação, Manutenção e Execução de quadro de comando e controle no mínimo (10) unidades;  
12.1.3 Comprovar Certificação E3 da empresa pela Elipse Software.  
OBS.: A certidão e/ou atestado apresentado deverá conter: 
f) Nome do contratado e do contratante; 
g) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra, tamanho, volume ou capacidade); 
h) Localização (endereço) da referida obra realizada; 
i) Data (dia/mês/ano) da execução da obra; 
j) Endereço, telefone (nome de ao menos uma pessoa para contato), da contratante. 
12.2 COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL, a comprovação da capacidade 
técnica profissional dar-se-á através de:  
12.2.1 A proponente deverá comprovar possuir no quadro da empresa profissional de nível superior com 
responsabilidade técnica pelos serviços pertinentes a serem executados.  
12.2.2 Registro de pessoa física do responsável técnico da empresa no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, devidamente válida e dentro do prazo de regularidade;  
12.2.3 Exige-se comprovação de aptidão do profissional indicado como responsável técnico da empresa, 
de ter executado a qualquer tempo serviços compatíveis com o objeto desta licitação, através da 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por  pessoa jurídica de 
direito público ou privado, acompanhados da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT comprovando a 
execução de no mínimo os seguintes serviços:  
a) Execução de Serviços Técnicos de Engenharia que envolva serviços de instalação, manutenção de 
sistema de telemetria via rádio para sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário e 
desenvolvimento de programa aplicativo tecnológico de engenharia arquitetura ou agronomia, em 
plataforma SCADA Elipse E3 (Software que a autarquia já possui licenças); 
b) Instalação, Manutenção e Execução de telecomando para sistemas de abastecimento de água ou 
esgotamento sanitário; 
c) Instalação, Manutenção e Execução Geração solar de energia elétrica; 
d) Instalação, Manutenção e Execução equipamentos de informática; 
e) Instalação, Manutenção e Execução de quadro de comando e controle.  
12.2.4 O(s) profissional (is) responsável (eis) técnico (s) e detentor (es) do acervo técnico deverão 
comprovar o vínculo com a licitante por meio dos seguintes documentos, conforme o caso: 
a) No caso do profissional ser funcionário da licitante: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social – CTPS (páginas da identificação profissional e do Contrato de Trabalho), acompanhada de cópia 
do livro ou Ficha do Registro de Empregado (FRE), ou; 
b) No caso de profissional autônomo contratado na condição de Engenheiro pela licitante: Cópia do 
contrato de prestação de serviços (com vigência durante o prazo de contratação deste Edital), 
acompanhada de declaração da empresa licitante, de que o Contrato permanece em vigor; 
c) Caso o profissional seja proprietário/sócio da empresa licitante, tal comprovação será desnecessária 
visto que já é feita através do ato constitutivo e da Certidão do CREA devidamente atualizada. 
12.2.5 É vedada a indicação do mesmo técnico como responsável por mais de uma empresa. 
12.2.6 No decorrer da execução dos serviços, o(s) profissional(is) indicado(s) como Responsável(eis) 
Técnico(s) poderá(ao) ser substituído(s), nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 
Administração. 
 
13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE  
13.1 Fiscalizar e ordenar a paralisação dos serviços ou a remoção de qualquer equipamento de 
montagem ou de suporte que não atenda as exigências de qualidade, exigindo a imediata substituição.  
13.2 Poderá ordenar a substituição ou afastamento de qualquer funcionário operário ou empregado da 
contratada que não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou se torne inconveniente, 
desrespeitoso, temperamental ou indesejável por qualquer motivo.  
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14. UNIDADES OPERACIONAIS COM ESTAÇÃO DE TELEMETRIA  EXISTENTES 

• ETA 
• Z2 – RAT1/RAT2/RAT3 
• Z2 – RAT4 
• Z2 – RAT5 
• Z2 – RAT6 
• Z2 – RAT7 
• Z2 – RAT9 
• Z2 – RAT11 
• Z2 – ERAT4 
• Z2 – ERAT5 
• Z2 – ERAT6 
• Z2 – ERAT7 
• Z2 – ERAT8 
• Z2 – ERAT10 
• Z2 – ERAT14 
• Z1 – RAT1/RAT2 
• Z1 – RAT3/RAT4/RAT5 
• Z1 – RAT6 
• Z1 – ERAT3 
• Z1 – ERAT12 

 
OBS: Os pontos de telemetria implantados (Tabela “B”) durante a vigência contratual passam a 
integrar o contrato de manutenção preventiva e corr etiva (Tabela “A”). 

 

Rio Negrinho - SC, 24 de junho de 2020. 
 
 
 
 

GILSON JOSÉ RECKZIEGEL 
Diretor Geral  

 
 
 
 

CRISTIANE APARECIDA SCHROEDER 
Consultora Jurídica 

OAB/SC 26.350 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 10/2020 

 
ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

A empresa _____________________________, com sede à __________________________, na cidade 
de _________________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, por intermédio de 
seu representante legal Sr.(a) __________________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a) 
_____________________________, ___________________________ (cargo), portador(a) da Carteira 
de Identidade nº ______________________ e CPF n º ______________________, para representá-la 
perante o SAMAE  DE RIO NEGRINHO, na Licitação realizada sob a modalidade de Pregão Presencial 
nº 10/2020, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, 
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do procedimento licitatório em questão. 
 

(localidade) __________ de ______________________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
(Representante Legal) 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
RG 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
CARGO 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 10/2020 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM O MUNICÍP IO DE RIO NEGRINHO 
 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, 
que até a presente data inexistem débitos com a Fazenda do Município de Rio Negrinho, relativos a 
tributos municipais, até a presente data. 
 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 10/2020 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMP RESA 
 OU  EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
_____________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº 
___________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
______________________ e CPF n º ______________________, DECLARA, para fins do disposto no 
item 2.2 do Edital do Pregão Presencial nº 10/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada: 
(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006. 
 

(localidade) __________ de ______________________ de  2020. 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
(Representante Legal) 

 
 
 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da 
empresa licitante. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 10/2020 

 
ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no presente 
processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 10/2020 

 
ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo), Declara expressamente que não 
possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei nº 9854/1999, que altera a Lei nº 
8666/1993. 
 
(Local e Data) 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número    do CNPJ. 
 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá   declarar essa 
condição. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 10/2020  

 
ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕ ES DO EDITAL 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto deste Pregão 
Presencial e os termos constantes no Edital do Processo Licitatório nº 14/2020, do SAMAE de Rio 
Negrinho e seu (s) ANEXOS (S) e que temos totais condições de atender e cumprir todas as exigências 
de fornecimento ali contidas, inclusive as demais formalidades relativas à documentação que deverá ser 
apresentada para fins habilitação. 
 
Data: 
 
 
 

Assinatura e Carimbo da Proponente. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 

 
ANEXO VIII 

ORÇAMENTO ESTIMADO 
 

O valor total estimado para prestação dos serviços, objeto do presente termo, elaborado com base no 
menor preço praticado no mercado, conforme pesquisa realizada junto a fornecedores do ramo, fica 
assim constituído: 
Item Qtde Und Descrição  Valor Unitário  Valor Total  
01 12 mês Prestação de serviços para manutenção 

preventiva e corretiva no sistema de 
automação remota, telecomando e telemetria 
atualmente em operação, incluindo 
comunicação e software, com plantação de 
sobreaviso para 24 horas. 

 
 

R$ 7.900,00 

 
 

R$ 94.800,00 

02 600 horas Prestação de serviços para execução das 
ampliações de pontos de telemetria que se 
fizerem necessárias conforme número de 
horas pré-estabelecidas por este contrato, 
incluindo desenvolvimento de projeto para 
supervisório Elipse Scada E3 (de propriedade 
do SAMAE) 

 
 

R$ 220,00 

 
 

R$ 132.000,00 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO DA PROPOSTA R$ 226.800,00 

 
 

Rio Negrinho, 24 de junho de 2020. 
 
 
 
 

Gilson José Resckziegel 
Diretor Geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 

 
ANEXO IX 

MODELO DA PROPOSTA 
 

Ao Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico de Rio Negrinho 
Prezados Senhores, 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, do Processo Licitatório 
nº 14/2020, Pregão Presencial nº 10/2020, que integra o instrumento convocatório da licitação em 
epígrafe. 
 
Item Qtde Und Descrição  Valor Unitário 

R$ 
Valor Total  

R$ 
01 12 mês Prestação de serviços para manutenção 

preventiva e corretiva no sistema de 
automação remota, telecomando e telemetria 
atualmente em operação, incluindo 
comunicação e software, com plantação de 
sobreaviso para 24 horas. 

  

02 600 horas Prestação de serviços para execução das 
ampliações de pontos de telemetria que se 
fizerem necessárias conforme número de 
horas pré-estabelecidas por este contrato, 
incluindo desenvolvimento de projeto para 
supervisório Elipse Scada E3 (de propriedade 
do SAMAE) 

  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ADJUDICADO 
  RAZÃO SOCIAL: 
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
  REPRESENTANTE E CARGO: 
  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
  ENDEREÇO e TELEFONE: 
  NOME DA AGÊNCIA, Nº DA AGÊNCIA E Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
PREÇO: 
Deverá ser cotado, preço unitário do item, de acordo com o Edital. 
A proposta terá validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do Pregão 
Presencial. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso)  
PRAZO DE ENTREGA : 15 (QUINZE) dias, após a emissão da Ordem de Compra. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de 
Saneamento Básico – SAMAE, em até 30 (trinta) dias após a execução total dos serviços, de 
conformidade com o relatório e nota fiscal dos serviços executados, devidamente atestado pelo servidor 
responsável, sendo que: os pagamentos relativos aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do 
sistema serão mensais e os serviços de ampliação de pontos de telemetria serão realizados de acordo 
com as demandas/pontos efetivamente implantados.  
LOCAL DE EXECUÇÃO : Os serviços deverão ser executados em diversas unidades do Serviço 
Autônomo Municipal de Saneamento Básico - SAMAE, estabelecidos no Termo de Referência constante 
no Anexo I. 
PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: O início dos serviços dar-se-á após o recebimento da Autorização 
de Compras/Serviços, mediante a subscrição do respectivo contrato, e a convocação para assinatura 
será feita pela Gerência de Suprimentos. 
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Declaro ainda, que a licitante proponente se compromete a cumprir o prazo de entrega constantes do 
edital. 
 

Local e Data:________________________________________________ 
 
 
 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
E 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
Carimbo CNPJ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020                             

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 
 

ANEXO X 
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA DE ADEQUAÇÃO A NR 35 (TR ABALHO EM ALTURA) 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020 
 

ANEXO XI 
MINUTA DE CONTRATO  

 
Contrato que entre si celebram o Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico - SAMAE de Rio 
Negrinho, Estado de Santa Catarina, com endereço na Travessa Theodoro Junctum, nº 124, Centro, 
inscrita no CNPJ sob nº 85.908.309/0001-37, neste ato representada por seu Diretor Geral Sr. GILSON 
JOSÉ RECKZIEGEL, portador do CPF nº 890.101.089-53, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE e a Empresa ..........................., com sede na Rua ....................., nº ..na cidade de 
............................., estado de ............, registrada no CNPJ sob o nº ...................................., neste ato 
representada por seu.................... Sr. .............................., CPF nº ....................., doravante denominada 
simplesmente  de CONTRATADA,  em  decorrência do  Processo Licitatório nº 14/2020,  Pregão 
Presencial nº 10/2020, homologado em ....de .........de 2020, mediante sujeição mútua às normas 
constantes das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, do Edital e seus anexos, as seguintes cláusulas 
contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui o objeto a Contratação dos serviços de telemetria, telecomando, manutenção preventiva, 
corretiva, instalação, execução do sistema de automação local e remota existentes nos sistemas de 
abastecimento de água.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
2.1 A CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do 
presente contrato; ter condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e segurança e 
concluí-lo, executando todos os itens do orçamento especificado no Termo de Referência. 
2.2 Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, cujo teor é de conhecimento das 
partes contratantes: o Edital do Processo Licitatório nº 14/2020 modalidade Pregão Presencial nº 
10/2020 com todos os seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, além das normas e instruções legais 
vigentes no País, que lhe forem atinentes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
3.1 A CONTRATADA caberão todas as providências relativas à execução das obras, como sejam: 
I - Adaptação de medidas de segurança e proteção; 
II - Despesas com manutenção, combustível, salários, encargos trabalhistas e locomoção são de inteira 
responsabilidade da contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   
4.1 O preço total do serviço ora contratado é de R$ .....................................( ............................ ), sendo: 
Item Qtde Und Descrição  Valor Unitário 

R$ 
Valor Total  

R$ 
01 12 mês Prestação de serviços para manutenção 

preventiva e corretiva no sistema de automação 
remota, telecomando e telemetria atualmente 
em operação, incluindo comunicação e 
software, com plantação de sobreaviso para 24 
horas. 

  

02 600 horas Prestação de serviços para execução das 
ampliações de pontos de telemetria que se 
fizerem necessárias conforme número de horas 
pré-estabelecidas por este contrato, incluindo 
desenvolvimento de projeto para supervisório 
Elipse Scada E3 (de propriedade do SAMAE) 

  

4.2 A CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura correspondente aos serviços prestados, que será 
atestada pelo setor competente e encaminhada para pagamento, acompanhadas das certidões exigidas 
no edital atualizadas. 
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4.3 No preço estipulado nesta Cláusula já se encontram computados todos os impostos, taxas e demais 
despesas que direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste Contrato. 
4.4 O pagamento será realizado pelo Serviço Autônomo Municipal de Saneamento Básico – SAMAE, em 
até 30 (trinta) dias após a execução total dos serviços, de conformidade com o relatório e nota fiscal dos 
serviços executados, devidamente atestado pelo servidor responsável, sendo que: os pagamentos 
relativos aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema serão mensais e os serviços de 
ampliação de pontos de telemetria serão realizados de acordo com as demandas/pontos efetivamente 
implantados.  
4.5 Serão retidos do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, a título de INSS, 
conforme legislação vigente. 
4.6 No caso da execução não estar de acordo com as Especificações Técnicas e demais exigências 
fixadas, a CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a reter o pagamento em sua integralidade, até que 
sejam processadas as alterações e retificações determinadas, podendo ser aplicada ainda à 
CONTRATADA as sanções previstas, pois nesta situação entende-se como etapa não executada. 
4.7 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da contratada incluem todos 
os custos diretos requeridos para execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração 
devida. 
4.8 O pagamento será efetuado através de boleto ou depósito bancário na instituição financeira indicada na 
Nota Fiscal eletrônica, a qual deverá contar as seguintes informações: Banco, n.º da Agência + Dígito e n.º 
da Conta Corrente + Dígito.   
4.9 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, não caracterizando atraso por parte do 
CONTRATANTE. 
4.10 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
4.11 O SAMAE poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF nos termos da legislação em vigor, 
devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente 
aos referidos tributos. 
4.12 O serviço será recebido provisoriamente para posterior verificação, da conformidade do mesmo com 
a qualidade, especificação e preço, se comparado com os dados descritos na Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho com Nota Fiscal. 
4.13 As despesas oriundas do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 323/2020 
– 14.01.17.122.0014.2.168.3.3.90.00 - Aplicações Diretas do orçamento vigente do SAMAE. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO 
5.1 O custo apresentado caracterizando o preço total para a execução do objeto será fixo e irreajustável. 
5.2 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 
5.3 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá demonstrar a 
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de apresentação de planilha (s) 
detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da planilha apresentada para assinatura da Ata e 
documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou 
matérias-primas, etc.), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente 
avençadas. 
5.4 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo SAMAE de Rio Negrinho, este deverá 
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo a Autarquia. 
5.5 É facultado a CONTRATANTE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com 
a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela 
detentora da Ata. 
5.6 A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e 
jurídica da CONTRATANTE, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data da autorização 
da CONTRATANTE. 
5.6.1 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 
CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços 
vigentes. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 
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6.1 O início dos serviços dar-se-á após o recebimento da Autorização de Compras/Serviços, mediante a 
subscrição do respectivo contrato, e a convocação para assinatura será feita pelo Setor de Compras; 
6.2 A empresa deverá prestar atendimento quando houver a necessidade do Serviço Autônomo 
Municipal de Saneamento Básico - SAMAE após solicitação nos horários e prazos conforme indicação 
abaixo:  
a) O prazo para atendimento remoto (Software) poderão ser resolvidos por conexão remota através de 
internet, cujo acesso será disponibilizado pelo SAMAE;  
b) Prazo para solução através de atendimento remoto – 2 h. Após esse período, caso o problema não 
tenha sido resolvido, dar-se há início ao atendimento “In Loco”;  
c) O prazo máximo para solução do problema “In Loco” é de 24 h;  
d) Os serviços de manutenção que não tiverem caráter emergencial serão realizados em horário 
comercial;  
e) Os serviços com caráter emergencial serão executados em período de 24 h, incluindo finais de 
semana e feriados;  
f) As solicitações de assessoria ou consultoria técnica serão prestadas pessoalmente quando o técnico 
estiver presente na autarquia ou por telefone, em horário comercial;  
g) Deverão ser elaborados relatórios mensais dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, que 
deverão ser encaminhados ao SAMAE, cópia eletrônica e cópia impressa;  
h) Entende-se como horário comercial das 07h30min às 11h30min e das 13hs às 17hs, de segunda a 
sexta feira.  
6.3 O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir do 5° dia útil após a 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSO S 
7.1 Para cobertura das despesas resultantes da contratação serão utilizados recursos provenientes da 
dotação: 323/2020 – 14.01.17.122.0014.2.168.3.3.90.00 - Apli cações Diretas do orçamento vigente 
do SAMAE. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1 Compete à CONTRATADA:  
I – O cumprimento integral das disposições previstas do Processo Licitatório nº 14/2020, Pregão 
Presencial nº 10/2020 e seus anexos. 
II - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação de cada fornecimento 
desta licitação. 
III - Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 
foram exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
IV - Responsabiliza-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos serviços e materiais apresentados. 
V - Utilizar somente material e serviços de primeira qualidade, obedecendo às normas, especificações e 
métodos da ABNT, INMETRO e demais normas, especificações e métodos pertinentes. 
VI - Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos serviços. 
VII - Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção, treinamento e 
subordinação trabalhista dos recursos humanos para execução completa e eficiente dos serviços objeto 
deste Contrato. 
VIII - O SAMAE poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF nos termos da legislação em vigor, 
devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente 
aos referidos tributos. 
IX - Comparecer em Juízo nas ações trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou 
propostas contra o SAMAE, assumido o pólo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo 
perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual 
condenação, inclusive honorários advocatícios, custas judiciais e demais cominações e sucumbências. 
X- Apresentar mensalmente cópia das rescisões contratuais (TRCT), cópia de informe mensal de 
acidente de trabalho (que se apresentem obrigatoriamente na previdência social), bem como 
comprovação do pagamento dos 13ºs salários e férias (nas épocas próprias) e, ainda, outros 
documentos que o SAMAE entender necessários. 
XI - Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, por dolo ou culpa, inclusive de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como 
ressarcir os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços, exceto quando isto ocorrer 
por exigências do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito, força maior, circunstâncias que deverão 
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ser comunicadas no prazo de até 48(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência, e serão avaliadas 
pelo CONTRATANTE. Eventuais valores devidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE poderão ser 
descontados de pagamentos pendentes ou vincendos. 
XII - Executar e refazer, sem ônus para o SAMAE, os serviços impugnados pelo mesmo. 
XIII - Fornecer até o décimo dia útil de cada mês, toda a documentação comprobatória de cumprimento 
das obrigações tributárias, trabalhistas e fundiárias relativamente ao mês imediatamente anterior e, em 
Permanente, relação dos trabalhadores que prestam serviços decorrentes de contrato firmado com o 
SAMAE, comprovante de pagamento de remuneração e salários e respectiva folha de pagamento. 
XIV - Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidos na Constituição Federal, 
na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 08/06/78 da Secretaria 
de Segurança no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e 
Regimentos Sanitário, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas e trabalho e nas 
convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil. 
XV - Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente Contrato, bem como observar e 
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados. 
XVI - Cumprir as determinações da NR 35 (Trabalho em altura) e NR 18 (Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção) e demais normas pertinentes. 
XVII - Pagar os salários e encargos sociais até os respectivos vencimentos ante sua condição de única 
empregadora do pessoal designado para execução dos serviços contratados, inclusive, 
exemplificativamente, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte, 
obrigando-se ao fiel e integral cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciária, não sendo 
admissível atrasar pagamentos sob o argumento de eventual atraso no pagamento deste contrato, e 
tampouco invocar a co-responsabilidade do CONTRATANTE para tentar eximir-se destas obrigações. 
XVIII - É de plena e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a prestação e o cumprimento de 
todos os serviços (inclusive os de engenharia) e o fornecimento de todo o material, produtos, matéria 
prima, estruturas, mão de obra, pessoal, maquinário e equipamento necessário à total execução do 
objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades constantes do Edital, memorial descritivo, 
orçamento, cronograma físico-financeiro, projeto, demais anexos e o presente instrumento, arcando de 
forma única e exclusiva com quaisquer encargos trabalhistas, fiscais, securitários, previdenciários, 
sociais, comerciais, tributários, administrativos ou de outra natureza (inclusive FGTS, INSS, PIS, 
SEGURO, dentre outros), resultante de qualquer vínculo empregatício ou não, o que em nenhuma 
hipótese será transferido ao SAMAE ou a qualquer entidade e pessoa a ele vinculado ou a terceiro. 
XIX - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar 
seus empregados nesse sentido. 
XX - Indenizar o CONTRATANTE, por eventual condenação decorrente de AÇÃO TRABALHISTA, 
proposta por seus empregados ou qualquer pessoa alocada na prestação dos serviços objeto deste 
CONTRATO, ainda que expirada a vigência deste.   
XXI - Emitir ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução no prazo máximo de 10 (dez) 
dias a contar da assinatura do contrato, devidamente assinada pelo Técnico responsável e registrada 
junto ao CREA/CAU, relativamente aos serviços prestados, abrangendo a execução contratual. A 
anotação e o registro junto ao CREA/CAU ficarão a expensas da Contratada. 
XXII - A contratada será considerada responsável pelos danos por ela causados ao SAMAE ou a 
terceiros nos serviços executados por seus empregados, e deverá fazer face ao custo de todos os 
reparos por tais danos. 
XXIII - Responsabilizar-se pelo transporte e segurança de seu pessoal, sendo obrigatório o uso de EPC’s 
(Equipamentos de Proteção Coletiva) e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) apropriados, em 
todos os serviços de manutenção das instalações elétricas de média e baixa tensão. 
XXIV - Apresentar até o décimo dia útil de cada mês, junto a Gerência de Gestão de Pessoas, cópia 
autenticada de toda a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações tributárias, 
trabalhistas e fundiárias relativamente ao mês imediatamente anterior e, em especial, relação dos 
trabalhadores que prestaram serviços decorrentes do contrato firmado com o CONTRATANTE; 
comprovante de pagamento de remunerações e salários e respectiva folha de pagamento; comprovante 
dos recolhimentos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e RE (Relação de Empregados) 
respectiva; cópia das rescisões contratuais (TRTC); cópia do informe mensal de acidente de trabalho 
(que se apresentam obrigatoriamente na previdência social), bem como comprovação do pagamento dos 
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13ºs salários e férias (nas épocas próprias) e, ainda, outros documentos que a CONTRATANTE 
entender necessários: 
a) guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, relativa ao mês de 
competência imediatamente anterior, devidamente quitada; 
b) guia de depósito do FGTS, contendo a relação completa dos empregados, relativamente ao mês de 
competência anterior, devidamente quitada, e quando contrato temporário, apresentar guia de 
recolhimento do FGTS e das informações à Previdência Social (GFIP) devidamente quitada e 
autenticada, indicando o nome do profissional, relativamente ao mês de competência anterior; 
c) comprovante de pagamento dos salários dos empregados envolvidos no objeto ora contratado bem 
como cópia dos cartões pontos. 
XXV - Indicar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10(dez) dias após a assinatura do contrato, 
representante ou preposto da CONTRATADA, para representá-la no local de execução dos serviços – 
que deverá ser acessível para imediato contato todo o período. 
XXVI - Deverá ser indicado nome completo, endereço do escritório da CONTRATADA, onde o preposto 
deve ser encontrado, telefone convencional, celular do preposto indicado e e-mail oficial da empresa 
para fins de correspondência: 
a) Ficará a cargo da empresa atualizar os telefones e os endereços seja ele eletrônico ou o endereço 
físico. 
XXVII - Manter sempre atualizados os dados do preposto acima indicado, sendo que, havendo 
necessidade da CONTRATADA em substituir o preposto indicado, deverá ser encaminhado ao SAMAE, 
com todas as informações atualizadas, TERMO DE SUBSTITUIÇÃO DE PREPOSTO. 
XXVIII - Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, 
devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, pelos técnicos do CONTRATANTE. 
XXIX - Responsabilizar-se pela conservação dos objetos oriundos dos serviços ou recuperação de 
eventuais falhas executivas durante a execução dos mesmos ao CONTRATANTE. 
XXX - Manter somente empregados devidamente uniformizados e protegidos, com equipamentos de 
proteção individual, de acordo com a legislação de Medicina e Segurança do Trabalho.  
XXXI - Disponibilizar meios de comunicação eficientes para o contato em casos de emergência.  
XXXII - Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos serviços objeto da 
licitação, emitida por profissional habilitado, no início da execução dos serviços.  
XXXIII - Disponibilizar sistema de abertura de chamado através de meio eletrônico, On-Line ou via Web, 
para que os chamados fiquem registrados, bem como disponibilizar um número de telefone para agilizar 
a comunicação e abertura dos chamados emergenciais.  
XXXIV - Ampliar novos pontos de automação e telemetria dentro dos padrões e conceitos atualmente em 
operação no SAMAE, como: Supervisório Scada Elipse E3, meio de comunicação através de rádio 
modem na faixa de 900 MHz, linha EL805 GE, painéis e PLCs Siemens. As ampliações serão realizadas 
por demanda, baseada em horas de serviço; O SAMAE fica responsável pela aquisição dos materiais 
necessários para as ampliações.  
XXXV - Ampliar o software supervisório para atender a todas as necessidades operacionais do sistema 
operacional, “drivers” de comunicação, planilhas, gráficos, bem como as demais funções que 
possibilitem ao usuário efetuar a completa supervisão, controle e gerenciamento do sistema.  
XXXVI - Fornecer treinamento operacional para as equipes de operação e manutenção do SAMAE com 
nível de detalhamento adequado para que as equipes adquiram capacitação para executar as funções 
básicas sem dependência da Contratada.  
XXXVII - Apresentar à equipe de operação todos os recursos do sistema de automação e os 
procedimentos previstos de operação.  
XXXVIII - Dar suporte e acompanhar a equipe na operação em situações reais.  
XXXIX - Manter Equipamentos “Backup” para atender 05 (cinco) pontos principais do sistema de 
abastecimento de água com boa prestação dos serviços e garantia do funcionamento.  
XL - Pela contratação do pessoal e pelo fornecimento de todos os materiais, transportes, ferramentas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços contratados. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
9.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas: 
9.2 Unilateralmente, pela CONTRATANTE: 
9.2.1 Quando houver modificações do projeto ou das especificações, para melhor adequação aos seus 
objetivos. 
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9.2.2 Quando necessárias a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial ou, 
excepcionalmente, de acordo com o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, até o limite de 50% para os 
seus acréscimos. 
9.3 Por acordo das partes: 
9.3.1 Quando necessária a modificação de regime de execução do seu objeto, em face da verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originais. 
9.3.2 Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma físico-financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de execução do objeto.   
9.4 Ocorrendo supressão do objeto, caso em que a CONTRATADA já houver realizado a execução do 
objeto, a CONTRATANTE deverá pagá-los somente pelos custos regularmente comprovados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  - DAS PENALIDADES À CONTRATADA 
10.1 Por atos ilícitos cometidos na licitação ou na execução do contrato, o SAMAE e o Município de Rio 
Negrinho, garantida a prévia defesa, aplicará as seguintes sanções: 
I - Advertência ESCRITA. 
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto contratado. 
III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não 
apresentar a documentação, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 7º da Lei 10.520/2002). 
10.2 As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
10.3 O atraso injustificado da licitante vencedora, para efetuar a entrega, sujeitará à multa no valor de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia excedente, sobre o valor do Contrato. 
10.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 
Fornecedores ou de Prestadores de Serviços do SAMAE e do Município e, no caso de impedimento do 
direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CON TRATANTE 
11.1 Neste contrato, são conferidas à CONTRATANTE as prerrogativas de: 
11.2 Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, 
respeitados os direitos da CONTRATADA. 
11.3 Fiscalizar a sua execução, diretamente, através de profissional designado. 
11.4 Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1 O presente Contrato poderá ser rescindido: 
12.2 De forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido o termo no processo de licitação, desde 
que haja, com precedência, autorização escrita e fundamentada do Diretor Geral do SAMAE, e 
conveniência para a CONTRATANTE. 
12.3 Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, desde que motivado, assegurado o contraditório e 
ampla defesa, precedido de autorização escrita e fundamentada do Diretor Geral do SAMAE e com base 
nos seguintes motivos: 
12.3.1 O não cumprimento pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos. 
12.3.2 O cumprimento irregular pela CONTRATADA de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 
prazos. 
12.3.3 A lentidão da CONTRATADA no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados. 
12.3.4 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos neste 
contrato. 
12.3.5 O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares do servidor designado para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 
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12.3.6 A decretação de falência da CONTRATADA. 
12.3.7 A dissolução da CONTRATADA. 
12.3.8 A alteração social, a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique 
a execução deste contrato. 
12.3.9 Razões de interesse público, invocadas pela CONTRATANTE, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pelo Diretor Geral do SAMAE e exauridas no processo 
administrativo a que se refere este contrato. 
12.3.10 A ocorrência, invocada pela CONTRATANTE, de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada e impeditiva da execução deste contrato.  
12.4 A rescisão com fundamento no item anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo de 
outras, previstas na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
12.4.1 Assunção imediata pela CONTRATANTE do objeto deste contrato, no estado em que se 
encontrar, por ato próprio da CONTRATANTE e execução direta ou indireta. 
12.4.2 Ocupação e utilização pela CONTRATANTE de instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados, precedida de autorização da Diretor Geral do SAMAE, podendo a CONTRATANTE dar 
continuidade à execução direta ou indiretamente. 
12.5 Por ato da CONTRATADA, desde que não tenha concorrido para a rescisão, garantido o 
contraditório e ampla defesa, quando a CONTRATANTE: 
12.5.1 Não cumprir cláusulas deste contrato. 
12.5.2 Cumprir irregularmente cláusulas contratuais. 
12.5.3 Suprimir parte do objeto que acarrete modificação do valor inicial, superior a 25% (vinte e cinco 
por cento). 
12.5.4 Atrasar por mais de 30 (trinta) dias os pagamentos devidos, relativos ao objeto ou as parcelas 
deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
ou guerra, ficando assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até ser normalizada a situação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE D O CONTRATO 
13.1 A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os atos jurídicos que 
este, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
13.2 A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos, regularmente 
comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à CONTRATANTE promover a 
responsabilidade de quem deu causa à nulidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIV OS 
14.1 À CONTRATADA cabe: 
14.2 Recurso ao Diretor Geral do SAMAE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação, nos 
casos: 
14.2.1 Rescisão do contrato pela CONTRATANTE, pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos e prazos. 
14.2.2 Aplicação pela CONTRATANTE das penalidades de advertência, suspensão temporária ou de 
multa. 
14.3 Representação ao Diretor Geral do SAMAE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação 
relacionada com o objeto deste contrato, de que não caiba recurso.  
14.4 A intimação, na hipótese do item 14.2 será feita mediante publicação na imprensa oficial, nos 
demais casos, pessoalmente. 
14.5 O Diretor Geral do SAMAE, justificadamente e presentes razões de interesse público, poderá 
atribuir efeito suspensivo ao recurso. 
14.6 O recurso será dirigido ao Diretor Geral do SAMAE que proferirá a decisão no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
14.7 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 
os autos do processo estejam com vista franqueada à CONTRATADA.                        
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
15.1 As partes elegem o foro da Comarca de Rio Negrinho, Santa Catarina, para dirimir qualquer 
questão contratual com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado. 
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Assim acordadas e ajustadas, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam este contrato em 03 
(tres) vias de igual teor e forma. 

Rio Negrinho, ................de ................ de 2020. 
 
 

GILSON JOSÉ RECKZIEGEL   CRISTIANE APARECIDA SCHROE DER 
                            Diretor Geral                                 Consultora Jurídica 

                                                                        OAB/SC 26.3509 
 
 
 

CONTRATADA 


