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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017 DE 19/06/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 
Tipo: Menor Preço por Lote. 
Licitante: DAE – Departamento Municipal de Águas e Esgotos 
Valor estimado para licitação: R$ 156.004,44 (cento e cinquenta e seis mil quatro reais e quarenta e quatro 
centavos). 
 
  O Diretor do DAE – Departamento Municipal de Águas e Esgotos, no uso de suas atribuições, torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará na sua Sede na Rua Duque de Caxias, nº 192, Bairro 
Carneirinhos - João Monlevade, mediante designação do Pregoeiro (a) com o auxílio da Equipe de Apoio constante 
nos autos, licitação na modalidade PREGÃO, do tipo menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520 de 
17/07/2005, e do Decreto Municipal nº 06/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, e Súmula nº. 257/2010 do TCU, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes da 
PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no local, dia e hora acima mencionados. 
 
 A abertura da sessão será às 14h, do dia 06 de julho de 2017, quando serão recebidos os envelopes de 
proposta e documentação, relativos à licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes. 
 
 O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02, subsidiariamente a lei 
n.º 8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal n.º 06/2014, pelas normas e condições 
estabelecidas neste edital. 
 
  Este edital será fornecido a qualquer interessado, pessoalmente ou por meio eletrônico. 

São partes integrantes deste Edital:  
 

ANEXO I – Termo de Referência / Especificações Técnicas 
ANEXO II – Modelo da Procuração de Credenciamento 
ANEXO III – Modelo da Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
ANEXO IV – Modelo da Proposta Comercial (Planilha de Quantitativos / Preços) 
ANEXO V – Modelo da Declaração de Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 

ANEXO VI 
– Modelo da Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com 
 a Administração Pública 

ANEXO VII 
ANEXO VIII 

– Minuta de Contrato 
-  Resumo do Edital. 

ANEXO IX 
 

– Termo de designação para realização de visita técnica 
 

I – OBJETO 
 
1.1 – O objeto da presente licitação é selecionar, dentre as propostas apresentadas, a considerada mais vantajosa 
de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, para a LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA DE INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA, 
TELECOMANDO E TELESSUPERVISÃO (S3T) para o DAE João Monlevade. 
 
O sistema objeto da presente licitação deverá ser composto basicamente de: 
 

• Um Centro de Controle e Operação (estação de supervisão) conforme tabela abaixo e transcrição nas 
especificações técnicas (Anexo I). 

• 33 (Trinta e três) estações a serem monitoradas e telecomandadas, conforme tabela abaixo e transcrição 
nas especificações técnicas (Anexo I). Deverão ser fornecidos os quadros e feitas as interfaces com os 
quadros de comando existentes. 

• Manutenção do sistema com cobertura de peças, incluindo as necessidades de manutenção por 
ocorrências de surtos e descargas atmosféricas. 

• Seguro contra roubo, vandalismo e acidentes naturais. 
 
1.2 - VISITA TÉCNICA  
 
 1.2.1 - A visita técnica ao local onde serão executados os serviços SERÁ FACULTATIVA e somente poderá 
ser feita por profissional devidamente autorizado pela empresa licitante, comprovado através da apresentação de 
termo de designação, conforme modelo apresentado no Anexo IX deste edital. A visita técnica será realizada em 

Sessão inaugural 
Dia: 06/07/2017 

Às 14 horas 
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todos os dias letivos entre 26 de junho e 05 de julho de 2017, sempre ás 14 horas, sob prévio agendamento 
com o Setor de Planejamento do DAE através do telefone 31 3851-6288 ou pessoalmente, no endereço Rua 
Duque de Caxias, n° 192, Bairro José Elói, em João Monlevade / MG.” 

 
a) - As interessadas deverão designar um dos Responsáveis Técnicos da empresa (RT) para 
efetuar visita técnica aos locais de execução das instalações, com o objetivo de obter informações, 
esclarecimentos e ciência das demandas do sistema, de forma a possibilitar que seja feito o 
levantamento das necessidades de materiais e serviços para a elaboração da proposta. A visita 
deverá ser executada em pelo menos 60% das estações contempladas. A visita técnica deverá ser 
agendada com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência e ser totalmente executada até o dia útil 
anterior à data da licitação.  

 
b) – A visita técnica deverá ser executada por um dos Responsáveis Técnicos da licitante. A 
condição de R.T. – Responsável Técnico da empresa, no CREA, se fará exclusivamente mediante a 
apresentação de cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, em dia, emitida por 
aquele Conselho.  
 
c) - No ato da visita, o RT designado pela licitante deverá apresentar ao representante do 
DAE João Monlevade os seguintes documentos:  
 

• Carta de credenciamento declarando a condição de R.T. do credenciado 

• Cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, em dia, emitida pelo 
CREA, onde deverá constar o nome do RT designado para a visita técnica 

• Carteira do CREA  
 
d) – O RT designado pela empresa para a visita deverá ser um profissional cujas atividades 
regulamentadas sejam compatíveis com o objeto da licitação, conforme resolução 218, artigo 9º do 
CONFEA (Engenheiro eletricista, Engenheiro eletrônico, Engenheiro de automação, Engenheiro de 
telecomunicações). 

 
e) – Não será admitida a participação do representante legal que se apresentar depois do 
horário designado. 
 
f) – NÃO SERÃO REALIZADAS VISITAS TÉCNICAS NO DIA DESIGNADO PARA SESSÃO 
PÚBLICA INAUGURAL, SENDO ESTAS SOMENTE NOS DIAS DESIGNADOS NO ITEM 1.2.1 DO 
EDITAL. 

 
g) - Na conclusão da visita será fornecido o respectivo “Atestado de Visita”, assinado pelos 
responsáveis do DAE, conforme designados 

 
1.2.2 - O DAE designou como responsáveis e coordenares da visita técnica os Senhores Gilmar 
Rodrigues da Silva e Adalton Virgílio Nascimento, que poderão atuar em conjunto ou separadamente. 
Os servidores designados subscreverão os comprovantes (atestados) de realização de visita técnica em 
duas vias de igual teor, sendo uma da empresa visitante e uma do DAE. 

 
a) – O DAE poderá designar novos componentes da Comissão a qualquer momento através 
de Portarias que serão anexadas aos autos do Processo. 
 

1.2.3 - Em virtude do alto grau de complexidade do sistema objeto da licitação, faz-se absolutamente 
imprescindível que seja realizada a visita técnica das empresas proponentes, objetivando-se principalmente 
que as propostas sejam consistentes do ponto de vista técnico e econômico. Diversas informações 
detalhadas deverão ser levantadas durante a visita, tais como (e não se limitando a):  

 
• Distâncias envolvidas entre as estações, para dimensionamento dos equipamentos de 
comunicação;  
• Topografia da região e suas implicações no desenvolvimento do projeto de radio-enlace;  
• Características físicas dos locais disponíveis para as instalações, para dimensionamento de 
todos os itens físicos de montagem;  
• Análise local das possibilidades de presença de interferências no espectro de RF da região, 
visando adequar o tipo de equipamento a ser utilizado; 
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• Características técnicas de todos os dispositivos e equipamentos a serem monitorados; 
• Características técnicas e fabricante dos equipamentos de rádio existentes. 

    
 1.2.4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
 consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução. 
 
II – DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 – Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado através 
deste Edital e, também: 
 

2.1.1 – estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e 
respectivos Anexos; 

 
2.2 – As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) envelopes 
devidamente fechados, contendo no envelope n.º 01, sua proposta comercial, e no envelope nº 02, a documentação 
comprobatória da habilitação, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ e 
endereço, os seguintes dizeres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 – A DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo III do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 01 e 02. 
 
2.4 – A CARTA DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo estabelecido no Anexo II do Edital, tanto para 
proprietário quanto para representante de empresa, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 01 e 02. 
 
2.5 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas seguintes condições: 

 
2.5.1 – concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 
liquidação; 
2.5.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso ou por esta 
tenham sido declaradas inidôneas; 

 
2.6 – É EXPRESSAMENTE VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO; 
 
2.7 – O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP que 
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/06 deverá declarar ou 
comprovar tal condição, quando do seu credenciamento, sob pena de preclusão. 
 
2.8 – As empresas interessadas em participar desta licitação que possuírem filiais deverão apresentar 
propostas e documentos da matriz ou filial através da qual pretenda fornecer o objeto contratado. É vedado 
faturamento através de filial, ou mesmo da matriz, em desacordo com os dados informados para habilitação 
e cadastro. 
 
 

2.8.1 – Caso o contratado apresente, quando do fornecimento do produto ou serviço, documento  
fiscal com CNPJ diverso daquele informado para habilitação e cadastro, terá o documento fiscal 
recusado pelo Contratante, ficando obrigado a substituí-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de incorrer em multa equivalente a 10% sobre o valor total da nota. 

 
2.9 – O DAE não se responsabilizará por envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação”, endereçados 
via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos no DAE, e que, por isso não cheguem à data e 
horário, previstos nas disposições preliminares deste instrumento. 
 

Departamento Municipal de Águas e Esgotos 

Envelope nº 01 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

Pregão Presencial nº 032/2017 

 
 

 

Departamento Municipal de Águas e Esgotos 

Envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” 

Pregão Presencial nº 032/2017 
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2.10 – É EXPRESSAMENTE VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO. 
 
III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
 
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 
3.1.1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO da qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame (Anexo II). 
 

3.1.1.1 - A CARTA DE CREDENCIAMENTO poderá ser dispensada apenas no caso do 
representante legal ser o sócio diretor da empresa, não se admitindo fazê-la em qualquer 
outra hipótese.  

 
3.1.2 – Cópia simples ou autenticada de documento oficial de identificação que contenha foto do 
representante legal ou procurador.  
 
3.1.3 – Cópia do Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais. 

 
3.1.3.1 – Quando for apresentada cópia simples dos documentos referentes aos itens 3.1.2 e 
3.1.3, o representante legal deverá estar de posse do documento original para autenticação 
por parte do Pregoeiro, ou apresentar protocolo e código de acesso, para verificação através 
do “site” da Junta Comercial; 
 
3.1.3.2 – A ausência de qualquer documento exigido nos itens 3.1.1 a 3.1.3 implicará no não 
credenciamento do representante da empresa licitante. 
 
3.1.3.3. O representante legal da licitante que não obtiver o seu credenciamento ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interpor recurso, enfim, para 
representar a licitante na sessão pública de pregão. 
 

3.2 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada.  
 
3.3 - A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata exclusão da licitante na etapa de 
lances verbais.  
 
3.4. A licitante que não se fizer representar participa do certame apenas com a sua proposta escrita. 
 
3.5 - Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados documentos necessários à 
identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do licitante. Os casos omissos serão 
dirimidos pelo Pregoeiro. 
 
3.6 - As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos 
envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
IV – PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 01 
 
4.1 – A proposta comercial para o objeto licitado deverá ser apresentada em uma via digitada ou impressa, 
conforme o Modelo da Proposta (Anexo IV), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal do licitante. 
 
4.2 - A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser fornecido, rigorosamente de acordo 
com as exigências constantes deste edital e anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos 
seguintes requisitos: 

a. Número do edital do Pregão Presencial; 
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b. Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, fac-
símile e e-mail, quando houver. 

c. Planilha de preços sintética. 
d. Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação, conforme artigo 64, §3º, da Lei n.º 8.666/93; 
e. Preço global do lote para a execução dos serviços, indicado em moeda corrente nacional, até duas casas 

decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas concernentes 
à mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licenças, ligações provisórias e 
demais despesas que se façam necessárias à execução completa, do objeto ora licitado. 

f. Planilha de preços analítica para cada item do lote, com os respectivos preços unitários e totais, expressos 
em moeda corrente e com base no mês de apresentação da proposta. Em caso de divergência entre os 
valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por 
extenso será considerado este último. 

g. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA fornecido pelo DAE João Monlevade/MG, devidamente assinado 
pelos responsáveis designados no item 1.2.2 comprovando que a empresa conheceu as instalações, 
sistemas e procedimentos atualmente executados nos sistemas/módulos envolvidos no objeto deste 
Edital ou; DECLARAÇÃO DE DESISTENCIA DE REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA POR INTERESSE 
PRÓPRIO E PLENO CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. Caso seja 
apresentada a Declaração, esta deverá estar devidamente assinada pelo(s) sócio(s) da proponente e 
com firma reconhecida. 

 
4.3 - A proposta deverá conter, ainda: o nome, número do banco, da agência e da conta corrente da empresa 
licitante e o nome, número de identidade, do CPF e telefone da pessoa habilitada para assinar o termo contratual, 
não implicando, a sua ausência, desclassificação da licitante. 
 
4.4 – O pagamento será efetuado através de transferência bancária, diretamente para conta indicada pela licitante 
em sua proposta comercial. 
 
4.5 – Na hipótese de mudança da conta bancária por parte da licitante vencedora, a mesma deverá encaminhar um 
oficio ao Setor de Finanças do DAE informando o novo número do banco, da agência e da Conta corrente. 
 
4.6. - A elaboração da proposta é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe cabendo desistência ultrapassada 
a fase de habilitação, segundo os termos do artigo 43, § 6º, da Lei n.º 8.666/93.  
 
4.7 – A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao Pregoeiro, antes da abertura 
do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 
Pregoeiro. 
 
4.8 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
4.9 – Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução do objeto desta 
licitação sem qualquer ônus para o DAE, tais como: fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários. 
 
4.10 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados 
que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível ou julgamento das 
propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os produtos serem fornecidos sem ônus adicionais. 
 
4.11 – A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante ou na proposta 
poderão ser supridas pelo representante legal presente à sessão pública do pregão. 
 
4.12 – Quando a licitante não se fizer representar na sessão, deverá enviar, junto com a proposta, os documentos 
exigidos nos subitens 3.1 a 3.6 – CREDENCIAMENTO – deste Edital, conforme o caso, a fim de comprovar a 
legitimidade de quem assina a proposta. 
 
4.13 – Para fins de elaboração das propostas, as licitantes se basearão nas informações extraídas no ato da 
VISITA TÉCNICA, nas informações contidas no Termo de Referência/Especificações Técnicas (Anexo I) e 
Modelo de Proposta / Planilha de quantitativos (Anexo IV) do Edital. 
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V – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 – Serão desclassificadas as propostas: 
 

5.1.1 - incompletas que contiverem rasuras e que foram incompatíveis com os requisitos e condições 
fixadas no Edital e seus Anexos; 
 
5.1.2 - apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, conforme disposto no §3º do art. 44 e 
inciso I e II do art. 48, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
5.1.3 - que oferecerem preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; 
 
5.1.4 - que não apresentarem as planilhas de preços devidamente preenchida com todos seus 
valores unitários de acordo com o item 4.2 “f” do Edital; 
 
5.1.5 – que apresentarem a validade da Proposta inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
5.1.6 – que apresentarem preços unitários e totais superiores àqueles estabelecidos pelo DAE para 
licitação. 
 
5.1.7 – manifestamente inexequíveis, entendendo-se como tais aquelas cujos valores sejam inferiores a 
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela administração, ou;  
 

b) valor orçado pela administração 
 
5.1.8 – Serão desclassificadas as propostas que NÃO APRESENTAREM o atestado de visita técnica 
ou declaração, conforme exigido na alínea “g” item 4.2 
 

VI – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES  
 
6.1 – No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério menor preço por lote, observados os 
prazos máximos para execução do objeto, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos neste edital. 

 
6.1.1 – Após ter sido declarado vencedor, o proponente deverá apresentar ao DAE, nova planilha de preços 
onde, nenhum dos preços unitários deverá ser superior ao orçado pela Administração. 

 
6.2 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 
constantes no item 14 deste edital. 
 
6.3 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
 

a) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor preço, 
quaisquer que tenham sido os valores oferecidos. 

c) Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os 
prazos máximos para execução dos serviços, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos neste edital; 

d) Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao Pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

e) A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência e da planilha de trabalho 
constantes destes autos. 

f) Os preços unitários e totais devem ser menores ou iguais aos estabelecidos pelo DAE.  
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g) Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 
atendimento das condições fixadas no edital; 

h) Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante cuja proposta fora 
selecionada, será habilitada e declarada vencedora do certame. 

i) Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 

j) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 

k) Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, o Pregoeiro fará a correção dos cálculos e a 
proposta será aceita mediante expresso consentimento do proponente caso contrário, a proposta será 
desclassificada. 

l) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital. 
m) Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor; 

 
6.4 – Da sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá 
constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito. 
 
6.5 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou quando todas as licitantes forem inabilitadas, o 
Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo para apresentação de novas propostas ou novos documentos, nos termos do § 
3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 
 
6.6 - A licitante declarada vencedora deverá apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita acompanhada de nova Planilha de Preços, 
observando o percentual proporcional de desconto de acordo com o correspondente lote ou item adjudicado, 
fazendo o decréscimo, quando lote, em cada item. 
 
6.7 - É assegurado às pequenas empresas os privilégios consagrados na Lei Complementar nº 123 e suas 
alterações posteriores. 
 
VII – DOCUMENTAÇÃO – (ENVELOPE N.º 02) 
 
7.1 – O envelope nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos: 

 
7.1.1 – HABILITAÇÃO JURIDICA: 
 

a) Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
compreendendo: contrato de constituição e todas as alterações havidas após a constituição da 
empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o exigir, sendo facultada a apresentação da 
última consolidação contratual e alterações posteriores, com a certidão simplificada da Junta 
Comercial, recente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhada de documentos de eleição de seus administradores. 

b) Prova de inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do ato constitutivo (e alterações), no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
7.1.1.1 – O licitante fica, a critério próprio, dispensado de apresentar dentro do envelope de 
habilitação os documentos apresentados para CREDENCIAMENTO. 
 
7.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do 
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Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN 
RFB nº. 734/2007 e do Decreto nº. 6.106/2007). A certidão conjunta PGFN/RFB será emitida em nome do 
estabelecimento matriz, ficando condicionada à regularidade fiscal de todos os estabelecimentos filiais, 
conforme disposto no §1º do art. 1º da IN/RFB n.º 734/200. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal (Certidão Negativa de Débito); 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT) conforme Lei Federal nº 12.440, de 07 de 

Julho de 2011. 
 

7.1.2.1 - No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitação por meio de filial, deverá 
apresentar todas as certidões tanto desta (filial) como também da matriz. Se a filial responsável pela execução do 
objeto for de outro Estado, existindo filial no local da realização da licitação, deverão ser apresentadas certidões da 
matriz e de ambas as filiais. 

 
7.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

7.1.3.1 - Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, passado por pessoa jurídica de direito 
privado ou por órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos 
Estados ou dos Municípios, em nome da licitante, comprovando ter a mesma executado serviços 
da mesma natureza dos aqui licitados, observando o abaixo mencionado:  
  

a. Fornecimento de Sistema de telemetria, telecomando e Telessupervisão, com 
comunicação de dados via rádio;  
 
b. Fornecimento, instalação e integração de sistema automatizado para supervisão, 
telemetria e telecomando de pelo menos 30 (trinta) unidades operacionais simultâneas 
(estações) e pelo menos 200 (duzentos) pontos de controle. O atestado deverá informar 
os nomes das estações implantadas; 
 
c. O contrato relacionado ao atestado deverá ser de mesma modalidade do objeto da 
licitação (Locação). Deverá constar no atestado se tratar de um contrato de Locação; 

 
7.1.3.1.1 - O Atestado deverá acompanhar: 
 

• Sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) de forma a validá-lo (Resolução 
1.025 do CONFEA, artigo 49); 

• Sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA 
e assinada pelas partes (RT e contratante); 

• Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica da licitante, em dia, emitida 
pelo CREA, onde deverá constar o nome do RT detentor da ART apresentada. 

 
7.1.3.2 – Certificado de Homologação junto à Anatel, dos equipamentos de radiofrequência que 
serão utilizados. A aplicação certificada para os equipamentos deverá ser compatível com o objeto 
da licitação, portanto, no atestado deverá constar no campo “Serviço/Aplicação”: Serviço Especial 
de Supervisão e Controle. 
 
7.1.3.3 - O RT da ART apresentada deverá ser um profissional cujas atividades regulamentadas 
sejam compatíveis com o objeto da licitação, conforme resolução 218, artigo 9º do CONFEA. 

 
7.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante dentro dos últimos 60 (sessenta) dias antecedentes à data de abertura 
desta licitação ou segundo as disposições contidas no documento acerca do prazo de validade dele; 
 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma 
da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração 
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contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a 
atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir; 
 

b.1) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 
 
b.2.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A): 

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
- publicados em Diário Oficial; e 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
 
b.2.1) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou  
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 
b.2.2) Sociedade criada no exercício em curso: 

- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 
c) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por 
profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta “Índice de Liquidez Geral (LG)”, 
“Índice de Solvência Geral (SG)” e “Índice de Liquidez Corrente (LC)”, segundo os valores e fórmulas de 
cálculo abaixo indicados: 

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1.0, calculado pela fórmula abaixo: 

ILC = AC 
        PC 

 
Índice de Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1.0, calculado pela fórmula abaixo: 

SG =                          AT 

PC + PELP 
 
Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1.0, calculado pela fórmula a seguir:       
                        

ILG= AC + ARLP 

PC + PELP 
 
 
 

 
c.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas 
casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento; 
 
c.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante; 
 
c.3) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 
 

Onde: AC = Ativo Circulante 
 PC = Passivo Circulante 
 ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
 PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 
 AT = Ativo Total 
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7.1.5 – OUTROS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 
 
a) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CF/88. A licitante deverá firmar 
declaração expressa de que cumpre o preceito constitucional quanto à proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo 27, inciso 
V, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854/99 (Anexo V). 

 
b) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme (Anexo VI). Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação 
de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
c) CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, do cadastro de fornecedores 
impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual CAFIMP, disponível no site da 
SEPLAG Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
 
7.1.6 – DOS DOCUMENTOS 

 
7.1.6.1 - Os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor 
público, inclusive pelos membros da Comissão de Licitação na própria sessão. 
 
7.1.6.1.1 – O contrato social e o balanço patrimonial podem ser apresentados através de 
cópias simples, com indicação de protocolo e senha de acesso, para verificação no “site” da 
Junta Comercial. 
 
7.1.6.2 - Os prazos de validade dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal e dos 
demais documentos serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como 
prazo de validade das certidões o de 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 
 
7.1.6.3 – Apenas os MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) são dispensados de 
apresentarem o balanço patrimonial (art. 18-A LC 123/06). 
 

VIII – INSTRUÇÃO E NORMAS PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. 
 
8.1 - A licitante que pretender impugnar os termos deste edital deverá fazê-lo através de expediente dirigido ao 
Pregoeiro, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da Sessão 
do Pregão. 
 
8.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
8.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no item 8.1 
deste Edital, não revestindo natureza de recurso as irresignações apresentadas pelas licitantes que, tendo aceitado 
sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que 
o viciaram. 
 
8.4 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurado vista imediata dos autos. 
 

8.4.1. As razões do recurso e as contrarrazões, se houver, deverão ser endereçadas ao Pregoeiro. 
 

8.5 - Julgado improcedente o recurso, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora. 
 
8.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 



    
   DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS     

 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 192, BAIRRO JOSÉ ELÓI – JOÃO MONLEVADE – MG CEP.: 35.930-198 
FONE.: (31)3851-6288 / FAX.:3851-4179 

e-mail.: comprasdae@yahoo.com.br  
 

11 

8.7 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, na sessão publica, importará DECADÊNCIA do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
8.8 – Não serão admitidas razões recursais encaminhadas via fac-símile ou através de e-mail. Caso a licitante 
encaminhe suas razões via postal, será considerada a data do recebimento em detrimento da data de postagem. 
 
8.9 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Suprimentos deste 
Departamento, no horário de 07h às 11h e das 13h às 17h. 
 
IX – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
9.1 – O adjudicatário terá prazo preclusivo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o instrumento do contrato, contado 
da data da intimação, sob pena de não o fazendo incorrer em multa de valor equivalente a 5% (cinco por cento) do 
preço total do contrato e suspensão do direito de contratar e licitar com o DAE. 

 
9.2 - Para assinatura do contrato, o adjudicatário deverá apresentar a comprovação de manutenção das condições 
exigidas nesse edital para Habilitação.  
 
9.3 - O contrato a ser firmado com a licitante incluirá as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, 
necessários à fiel execução do objeto desta licitação, conforme Anexos I, IV e VII do edital. 
 
9.4 - A contratada somente iniciará os serviços após recebimento de ordem de serviços. 
 
9.5 – A contratada deverá colocar no local dos serviços, sinalização devida para garantir a segurança dos 
funcionários. 
 
9.6 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses sendo os serviços prestados, fiscalizados por 
representante(s) do DAE (Art. 67 da Lei Federal 8.666/93). 
 
9.7 – O presente instrumento poderá ser prorrogado em conformidade com o art. 57 e alterado nos termos do art. 
65, ambos da Lei nº 8.666/93. 
 
9.8 - A Contratante poderá, a qualquer tempo e a seu critério, suprimir ou cancelar qualquer item da planilha 
de quantidades ou produzir a quantidade prevista para o serviço, respeitados os limites legais. 
 
9.9 - A fiscalização dos serviços decorrentes do contrato caberá ao DAE, que deverá ter livre acesso aos serviços e 
dependências da Contratada. O representante da contratante registrará todas as ocorrências, determinando o que 
for necessário à regularização das falhas ou defeitos, se observados. 
 
9.10 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, o serviço de fiscalização comunicará 
imediatamente, por escrito, ao Setor de Suprimentos, que encaminhará para providências legais e contratuais 
cabíveis, inclusive a aplicação das penalidades, quando for o caso.  
 
9.11 - A contratada é responsável pelos danos causados à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo (Art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
9.12 – O valor contratado será fixo e irreajustável durante a vigência deste instrumento, ressalvada a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro, a qual deverá ser formalmente requerida ao contratante com a devida 
fundamentação legal, conforme disposto no §1º e §2º do art.58 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.13 – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o inciso II, § 1º do 
artigo 65 da lei 8.666/93; 
 
9.14 – O presente contrato não tem o condão de gerar relação empregatícia entre o DAE e os prestadores de 
serviço e/ou seus prepostos, tendo em vista sua natureza eminentemente administrativa. 
 
9.15 – O Contratado cujo domicílio seja diverso deste Município de João Monlevade, fica obrigado a 
promover o seu cadastro junto a Secretaria Municipal de Fazenda de João Monlevade, para fins de emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 126/2013. 
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X – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 – As despesas decorrentes desta licitação estão estimadas em R$ 156.004,44 (cento e cinquenta e seis mil 
quatro reais e quarenta e quatro centavos)  e correrão pela seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
03.01.03.17.122.1701.2114 – Manutenção das Atividades Divisão Operação – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 705. 
 
 
XI – CLAUSULA NONA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
9.1 – O objeto deste contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, vedada sua cessão ou 
sublocação, salvo na ocorrência comprovada de motivos de força maior ou caso fortuito, o que dependerá de prévia 
anuência formal do CONTRATANTE, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, pelos ônus e perfeição 
técnica dos mesmos. 

 
9.1.1 – Para a prestação de serviço, ocorrendo motivos de força maior devidamente comprovados, alhieos à 
vontade da CONTRATADA, que impossibilitem o cumprimento do serviço contratado, esta poderá indicar 
outro fornecedor que cumpra os mesmos requisitos de habilitação da CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
sem prejuízo das cláusulas e sob sua total responsabilidade, até a resolução dos motivos que ensejarem tal 
alternativa. 
 
9.1.2 – O prestador de serviço indicado pela CONTRATADA deverá ser informado, com antecedência, ao 
CONTRATANTE, ficando condicionado à aprovação desta última. 
 
9.1.3 – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços que terá seu prazo de início imediato e será 
processado da seguinte forma: conforme solicitação do Setor de Eletromecânica do DAE dispondo a 
CONTRATADA de prazo imediato após o recebimento da solicitação para processar a prestação de 
serviços. 
 
9.1.4 – A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, o serviço de modo a contrariar a 
forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela 
eventual ocorrência de atendimento em seu nome por servidores não credenciados. 
 
9.1.5 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer a mão-de-obra licitada em condições contínuas, eficientes e 
seguras e prestar os serviços com qualidade. 
 
9.1.6 – O Setor que ficará responsável pelo controle e acompanhamento da prestação de serviços será o 
Setor de Eletromecânica. 
 

XII – DAS RESPONSABILIDADES 
 
12.1 - SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) Providenciar a substituição conforme prazos estipulados no Anexo I do Edital dos equipamentos nas 
localidades onde foram instalados na unidade do CONTRATANTE e em suas dependências; 

 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos até que o módulo danificado seja consertado. 

 
c) Instalação e/ou configuração dos equipamentos na melhor forma possível de operacionalidade; 

 
d) A cumprir as determinações, as ordens verbais ou escritas dos responsáveis pelo CONTRATANTE, quando 

o serviço não atender às normas técnicas e legais estabelecidas pelo solicitante; 
 

e) Atendimento técnico in-loco para suporte, instalação e configuração dos serviços, objeto deste contrato, 
sendo que a CONTRATADA deverá executá-lo a qualquer tempo independente de finais de semana ou não 
sendo que estes obedecerem cronograma definido no anexo I e, em caso de pane nos equipamentos, 
deverão estes serem prontamente substituídos, atendendo as necessidades do CONTRATANTE. 

 
f) Manter atualizado todos os documentos exigidos na fase de habilitação. 
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g) Fornecer todos os equipamentos necessários para prestação de serviço ora contratado. 
 

h) Fornecer relatório, informações e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários no prazo que para 
tanto lhe for solicitado, sendo que, a execução dos serviços será fiscalizada e orientada pela 
CONTRATANTE, através de seu Departamento competente. 

 
i) Credenciar prepostos para representá-la permanentemente junto à CONTRATANTE, com a incumbência de 

resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato. 
 

j) Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos 
de acidente de trabalho, com relação ao pessoal designado para prestação dos serviços contratados, que 
não terão com a CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício. 

 
k) Prestar socorro “in loco” a CONTRATANTE. 

 
l) Deverá especificar com clareza os serviços executados e fornecer informações quando solicitado pela 

CONTRATANTE sobre a totalidade de horas de abastecimento já gastas. 
 

m) Zelar pelo bom andamento dos serviços que foi submetida, devendo ressarcir a CONTRATANTE de todo o 
prejuízo que esta sofrer em decorrência de negligência, imperícia e imprudência, omissão ou atraso seus ou 
de seus prepostos. 

 
n) Manter um atendimento especial sempre quando solicitado o serviço fora do horário de funcionamento 

normal. 
 

• Os serviços de suporte se concentrarão em atendimento às necessidades apresentadas pelas: vias 
telefônicas, internet, por operações remotas ou por meios de visitas técnicas da CONTRATADA às 
instalações do CONTRATANTE quando solicitados. Os desenvolvimentos de melhorias solicitadas 
aos serviços serão organizados num cronograma de comum acordo entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA de forma a não conflitar com compromissos. Defeitos ou mau funcionamento serão 
tratados de forma prioritária. 

 

• Os atendimentos prioritários ou outras circunstâncias que caracterizem força maior poderão intervir 
no calendário programado. Estarão privilegiadas pela CONTRATADA as necessidades do 
CONTRATANTE, com seus prazos e compromissos, perante a comunidade de os órgãos públicos 
as quais se vincule, relacionem. 

 

• A CONTRATADA se compromete em manter sempre um servidor responsável pelo atendimento de 
suporte, elaborando escalas de férias de forma a sempre preservar o pronto atendimento das 
consultas e solicitações do CONTRATANTE. 

 
 

o) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 
por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE. 

 
p) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 
q) Abster-se de transferir responsabilidades para terceiros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros 

prestadores de serviços, sem anuência da CONTRATANTE; 
 

r) Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato; 

 
s) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas; 
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t) Cumprir o disposto no edital e seus anexos; 
 

12.2 -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

a) Prestar todas as informações e dados relacionados aos serviços ora contratados sempre que se fizerem 
necessários ao cumprimento deste contrato. 

 
b) Colocar a disposição funcionário(s) especializado(s) para orientações e fiscalização do serviço. 

 
c) Preservar e resguardar os equipamentos, assim como sua descrição técnica. Só permitir o acesso aos 

equipamentos para manutenção às pessoas responsáveis pela CONTRATADA por ela apresentada, e que 
compartilhem destas responsabilidades de solucionar as pendências do CONTRATANTE. 

 
d) Adotar todo empenho em avaliar os resultados emitidos pela manutenção a fim de detectar falhas nos 

dados no Sistema de Automação. Não caberá cobrar da CONTRATADA qualquer responsabilidade civil ou 
jurídica em função destas possíveis falhas, mas somente os esclarecimentos ou correções necessárias. 

 
e) O CONTRATANTE deve assegurar o livre acesso aos profissionais da CONTRATADA a seus 

equipamentos e instalações, para execução dos serviços contratados e prestará os esclarecimentos 
necessários além de colocar à disposição o pessoal e dados técnicos em seu poder. 

 
f) O CONTRATANTE se responsabilizará pela exatidão dos dados informados a CONTRATADA, e deverão 

seguir exatamente todas as normas de manutenção que garanta a operacionalidade dos Sistemas. 
 

g) O CONTRATANTE deverá sempre orientar os trabalhos da CONTRATADA a fim de preservar os padrões 
técnicos estabelecidos em cada área de aplicação. 

 
h) O CONTRATANTE deverá manter em seus quadros funcionários comprovadamente capazes de operar um 

microcomputador e que tenham condições de assimilar as orientações dadas pela CONTRATADA. 
 
XIII – PAGAMENTO 
 
13.1 – O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil após 30 (trinta) dias da prestação de 
serviços e recebimento dos documentos fiscais, devidamente atestados pelo servidor ou Comissão encarregados 
do recebimento; 
 

13.1.1 - Após o início da implantação, o pagamento das mensalidades será feito através de contagem. As 
estações que forem entregues com todas as funções previstas, incluindo as funções relacionadas a ela no 
supervisório terão seu valor de locação proporcionalmente pagos no mês seguinte. 
 
13.1.2 - Após todas as unidades instaladas, o valor pago é fixo, conforme proposta comercial, respeitados 
os art. 65 da Lei Federal 8666/93. 
 

13.2 – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês. 
 

13.2.1 – A partir do inicio da implantação do sistema, serão consideradas para pagamento de seu 
respectivo valor de locação as estações que forem sendo comissionadas e entregues com todas as funções 
operantes, conforme o Anexo I.    

 
13.2.2 – A Nota Fiscal de serviços deverá ser emitida, de acordo com o Decreto Municipal nº 
126/2013. 

 
13.3 – O pagamento será efetuado através de depósito bancário diretamente na conta indicada pela licitante em sua 
proposta comercial. 
 
13.4 – A licitante deverá emitir os documentos fiscais na mesma Razão Social e número de CNPJ apresentados 
durante a fase de habilitação. Em caso de faturamento por parte de filiais, a Nota Fiscal será devolvida para 
regularização. 
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13.5 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa o pagamento ficará 
suspenso até que o fornecedor sane os problemas. 
 
13.6 – O DAE reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias 
aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros. 
 
13.7 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram 
exigidas quando da habilitação. 
 
13.8 - Ocorrendo atraso no pagamento, o preço ajustado será financeiramente atualizado com base no IGPM pro-
rata no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento. 
 
XIV – SANÇÕES 
 
14.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pelo DAE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

a. Advertência. 
b. Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 

c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado 
do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, 
caracterizando a inexecução parcial; 

d. Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado do 
contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do 
mesmo. 

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com o DAE pelo período de até 05 (cinco) anos. 
 

14.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas 
na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, no Código Civil, inclusive a responsabilização da licitante 
vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração e/ou terceiros. 
 
14.3 – A multa deverá ser recolhida DAE no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de 
recebimento da notificação. 
 
14.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente. 
 
14.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o 
retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar 
com o DAE pelo período de cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas 
normas legais pertinentes. 
 
14.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
14.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
XV - DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS 
 
15.1 – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
15.1.1 - O presente contrato terá a vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme art 57 
da Lei 8666/93. 
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15.2 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
15.2.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 
65, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
15.3 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
15.3.1. – Executado o contrato, o seu objeto será recebido pelo DAE, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no inciso I do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
15.4 - DA RESCISÃO 

 
15.4.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de 
empenho que vier a ser emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de 
notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na 
forma do art. 79 da Lei Federal n. º 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa quando esta: 

 
a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua 
capacidade econômico-financeira; 
 
b) for envolvida em escândalo público e notório; 
 
c) quebrar o sigilo profissional; 
 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais 
tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo 
CONTRATANTE. 
 
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize. 
 
f) infringir qualquer das cláusulas ou condições do contrato; 
 
g) transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 
 
h) deixar de fornecer o produto requisitado, abandonando o fornecimento ou suspendendo-o por 
mais de 2 (dois) dias seguidos, mesmo por motivo de força maior, desde que não comunique 
previamente ou imediatamente ao Contratante; 
 
i) deixar de comprovar, quando solicitado, o regular cumprimento de suas obrigações tributárias e 
sociais; 
j) entrar em regime de concordata ou falência e ainda, dissolver-se ou extinguir-se. 

 
15.4.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

15.5 - RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 
 
15.5.1 – Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, 
quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano efetivo 
disso resultante. 

 
15.6 - DA FISCALIZAÇÃO 
 

15.6.1 – As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
 
 



    
   DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS     

 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 192, BAIRRO JOSÉ ELÓI – JOÃO MONLEVADE – MG CEP.: 35.930-198 
FONE.: (31)3851-6288 / FAX.:3851-4179 

e-mail.: comprasdae@yahoo.com.br  
 

17 

15.6.2 – O CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente contrato, conforme art. 67 da Lei 8.6663/93 
e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 

a) Ficam designados para fiscalizar o presente contrato os responsáveis pela Divisão 
de Operação, Sr. Laurentino Amador e pelo Setor de Planejamento do DAE, Sr. 
Gilmar Rodrigues Silva e Adalton Virgílio Nascimento. 
 

15.6.3 – As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade, única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
 
15.6.4 – A fiscalização terá poderes para: 
 

a) recusar o objeto desta licitação que não obedeça às especificações, dispostas neste edital e 
Termo de Referência; 
b) sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com este edital, seus anexos e Termo de 
Referência, ou com a boa técnica e qualidade, ou que atente contra a segurança e bens do DAE e 
de terceiros, mediante notificação, por escrito, à licitante vencedora; 
c) transmitir à licitante vencedora as determinações e instruções do DAE no que tange a 
possíveis adaptações ou implementações no sistema a fim de atender integralmente a 
Autarquia; 
d) examinar os documentos referentes à quitação regular da licitante vencedora, para com a 
Previdência Social e o FGTS; 
e) praticar quaisquer atos, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do DAE; 

 
15.6.5 – A fiscalização do DAE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 
responsabilidade da licitante vencedora para terceiros, sejam quaisquer profissionais e/ou empresas, 
envolvidos com o objeto, sem que haja a apresentação da anuência do DAE. 
 
15.6.6 – A ação da Fiscalização não exclui nem reduz a completa responsabilidade da licitante vencedora, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos causados pela entrega do objeto, ora 
licitado. 
 
15.6.7 – As determinações referentes às prioridades da entrega, bem como a solução dos casos 
concernentes a estes assuntos, ficarão a cargo da Fiscalização. 

 
XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 – O DAE poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito do Pregoeiro, devidamente fundamentado. 
 
16.2 – O presente contrato não tem o condão de gerar relação empregatícia entre o DAE e os prestadores de 
serviço e/ou seus prepostos, tendo em vista sua natureza eminentemente administrativa. 
 
16.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, 
da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
16.4 – As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura do 
envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, 
observações ou reclamações impertinentes ao certame. 
 
16.5 – A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 
deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o DAE comunicará os fatos 
verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis. 
 



    
   DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS     

 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 192, BAIRRO JOSÉ ELÓI – JOÃO MONLEVADE – MG CEP.: 35.930-198 
FONE.: (31)3851-6288 / FAX.:3851-4179 

e-mail.: comprasdae@yahoo.com.br  
 

18 

16.7 – É facultado ao Pregoeiro ou à 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 deva constar no ato da sessão pública. 
 
16.8 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de João Monlevade - MG, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
16.9 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital 
deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, pelo e-mail pregaodae@yahoo.com.br. 
 
16.10 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal n° 10.520/02. 
 
 
 

João Monlevade, 19 de junho de 2017. 
                                                              
 

 
                              

Marcelo Heleno da Silva 
Pregoeiro - DAE 

 
 
 
 

CLERES ROBERTO DE SOUZA 
Diretor do DAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pregaodae@yahoo.com.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2017 
 

I – OBJETO 

1.1 – O objeto da presente licitação é selecionar, dentre as propostas apresentadas, a considerada mais vantajosa 
de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, para a LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA DE INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA, 
TELECOMANDO E TELESSUPERVISÃO (S3T) para o SAA do DAE João Monlevade. 
 
O sistema objeto da presente licitação deverá ser composto basicamente de: 
 

• Um Centro de Controle e Operação (estação de supervisão) conforme tabela abaixo e transcrição nas 
especificações técnicas (Anexo I). 

• 33 (Trinta e três) estações a serem monitoradas e telecomandadas, conforme tabela abaixo e transcrição 
nas especificações técnicas (Anexo I). Deverão ser fornecidos os quadros e feitas as interfaces com os 
quadros de comando existentes. 

• Manutenção do sistema com cobertura de peças, incluindo as necessidades de manutenção por 
ocorrências de surtos e descargas atmosféricas. 

• Seguro contra roubo, vandalismo e acidentes naturais. 
 
II – INTRODUÇÃO 

O presente TERMO DE REFERÊNCIA tem como objeto descrever o conjunto de equipamentos, softwares e mão-
de-obra para implantação de sistema de automação, telesupervisão, telecontrole e telemetria para as estações de 
saneamento do DAE João Monlevade, conforme descritivo de funções. O fornecimento se dará sob a modalidade 
de locação, com contrato restrito ao exercício social vigente, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, cujos 
valores deverão incluir todos os custos de manutenção do sistema, com substituição de peças. 
 

III – JUSTIFICATIVA 

O DAE, Autarquia Municipal, responsável pelo saneamento básico de João Monlevade, mantêm diversas estações 
para abastecimento de água em diversos bairros da cidade. 
 
Os recalques, também conhecidos como casas de bombas, são responsáveis por abrigarem os equipamentos que 
operam bombeando agua potável para os reservatórios do DAE e consequentemente para distribuição na casa dos 
consumidores pelas redes de abastecimento. 
 
Estes equipamentos são os motores elétricos e as bombas que juntos formam o conjunto motobomba. Para 
funcionamento destes são necessários os quadros de comando, também encontrados nos recalques do DAE. 
 
Visando principalmente economia e rapidez, o DAE necessita que as estações principais possuam um sistema 
automatizado de telesupervisão, telecontrole e telemetria que possibilita aos operadores, em tempo real, comandar 
as bombas ligando, desligando, ou até mesmo monitorar os reservatórios quanto ao seu nível, impossibilitando 
assim que ocorra o transbordamento de água potável quando ocorre alguma falha e os equipamentos elétricos não 
desliguem automaticamente. 
 
Toda operação ocorre, como foi dito, em tempo real através de uma estação supervisora instalada no DAE ou até 
mesmo, através de qualquer dispositivo conectado à internet como computadores, “smartphones”, “tablets”, etc. 
 
Portanto essa contratação se torna expressamente necessária, pois o custo de instalação e manutenção é bem 
inferior ao que o DAE gastaria caso necessitasse de profissionais em cada estação todos os dias, várias vezes em 
alguns casos. 
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É o que nos cabe justificar, conforme motivação acima exposta. 
 
IV – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 – O objeto deste contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, vedada sua cessão ou 
sublocação, salvo na ocorrência comprovada de motivos de força maior ou caso fortuito, o que dependerá de prévia 
anuência formal do CONTRATANTE, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, pelos ônus e perfeição 
técnica dos mesmos. 

 
4.1.1 – Para a prestação de serviço, ocorrendo motivos de força maior devidamente comprovados, alhieos à 
vontade da CONTRATADA, que impossibilitem o cumprimento do serviço contratado, esta poderá indicar 
outro fornecedor que cumpra os mesmos requisitos de habilitação da CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
sem prejuízo das cláusulas e sob sua total responsabilidade, até a resolução dos motivos que ensejarem tal 
alternativa. 
 
4.1.2 – O prestador de serviço indicado pela CONTRATADA deverá ser informado, com antecedência, ao 
CONTRATANTE, ficando condicionado à aprovação desta última. 
 
4.1.3 – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços que terá seu prazo de início imediato e será 
processado da seguinte forma: conforme solicitação do Setor de Eletromecânica do DAE dispondo a 
CONTRATADA de prazo imediato após o recebimento da solicitação para processar a prestação de 
serviços. 
 
4.1.4 – A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, o serviço de modo a contrariar a 
forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela 
eventual ocorrência de atendimento em seu nome por servidores não credenciados. 
 
4.1.5 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer a mão-de-obra licitada em condições contínuas, eficientes e 
seguras e prestar os serviços com qualidade. 
 
4.1.6 – O Setor que ficará responsável pelo controle e acompanhamento da prestação de serviços será o 
Setor de Eletromecânica. 

 
V - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS 

A Lei nº 10.520 de 2002 apresenta definição de bens e serviços comuns: 
 

Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
 
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
 

A súmula 257 do TCU declara: 
 

O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na 
Lei nº 10.520/2002. 

 
 
VI - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 A prestação dos serviços terá inicio imediato após a homologação, assinatura do contrato e expedição, por 
parte do CONTRATANTE, da Ordem de Serviços.  

 
A CONTRATADA deverá executar todos os serviços em fiel acordo com as especificações existentes no 

edital, seus anexos e em conformidade com o cronograma físico financeiro, presente no anexo I do Edital. 
 
Executados os serviços, a Comissão encarregada da fiscalização aceitará a obra através de emissão do 

termo de aceite que será anexo ao processo. 
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VII - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADA 

 
7.1 - SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

a) Providenciar a substituição conforme prazos estipulados no Anexo I do Edital dos equipamentos nas 
localidades onde foram instalados na unidade do CONTRATANTE e em suas dependências; 

 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos até que o módulo danificado seja consertado. 

 
c) Instalação e/ou configuração dos equipamentos na melhor forma possível de operacionalidade; 

 
d) A cumprir as determinações, as ordens verbais ou escritas dos responsáveis pelo CONTRATANTE, quando 

o serviço não atender às normas técnicas e legais estabelecidas pelo solicitante; 
 

e) Atendimento técnico in-loco para suporte, instalação e configuração dos serviços, objeto deste contrato, 
sendo que a CONTRATADA deverá executá-lo a qualquer tempo independente de finais de semana ou não 
sendo que estes obedecerem cronograma definido no anexo I e, em caso de pane nos equipamentos, 
deverão estes serem prontamente substituídos, atendendo as necessidades do CONTRATANTE. 

 
f) Manter atualizado todos os documentos exigidos na fase de habilitação. 

 
g) Fornecer todos os equipamentos necessários para prestação de serviço ora contratado. 

 
h) Fornecer relatório, informações e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários no prazo que para 

tanto lhe for solicitado, sendo que, a execução dos serviços será fiscalizada e orientada pela 
CONTRATANTE, através de seu Departamento competente. 

 
i) Credenciar prepostos para representá-la permanentemente junto à CONTRATANTE, com a incumbência de 

resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato. 
 

j) Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos 
de acidente de trabalho, com relação ao pessoal designado para prestação dos serviços contratados, que 
não terão com a CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício. 

 
k) Prestar socorro “in loco” a CONTRATANTE. 

 
l) Deverá especificar com clareza os serviços executados e fornecer informações quando solicitado pela 

CONTRATANTE sobre a totalidade de horas de abastecimento já gastas. 
 

m) Zelar pelo bom andamento dos serviços que foi submetida, devendo ressarcir a CONTRATANTE de todo o 
prejuízo que esta sofrer em decorrência de negligência, imperícia e imprudência, omissão ou atraso seus ou 
de seus prepostos. 

 
n) Manter um atendimento especial sempre quando solicitado o serviço fora do horário de funcionamento 

normal. 
 

• Os serviços de suporte se concentrarão em atendimento às necessidades apresentadas pelas: vias 
telefônicas, internet, por operações remotas ou por meios de visitas técnicas da CONTRATADA às 
instalações do CONTRATANTE quando solicitados. Os desenvolvimentos de melhorias solicitadas 
aos serviços serão organizados num cronograma de comum acordo entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA de forma a não conflitar com compromissos. Defeitos ou mau funcionamento serão 
tratados de forma prioritária. 

 

• Os atendimentos prioritários ou outras circunstâncias que caracterizem força maior poderão intervir 
no calendário programado. Estarão privilegiadas pela CONTRATADA as necessidades do 
CONTRATANTE, com seus prazos e compromissos, perante a comunidade de os órgãos públicos 
as quais se vincule, relacionem. 
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• A CONTRATADA se compromete em manter sempre um servidor responsável pelo atendimento de 
suporte, elaborando escalas de férias de forma a sempre preservar o pronto atendimento das 
consultas e solicitações do CONTRATANTE. 

 
o) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 
por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE. 

 
p) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em 

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

 
q) Abster-se de transferir responsabilidades para terceiros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros 

prestadores de serviços, sem anuência da CONTRATANTE; 
 

r) Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato; 

 
s) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas; 
  

t) Cumprir o disposto no edital e seus anexos; 
 

7.2 -  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

a) Prestar todas as informações e dados relacionados aos serviços ora contratados sempre que se fizerem 
necessários ao cumprimento deste contrato. 

 
b) Colocar a disposição funcionário(s) especializado(s) para orientações e fiscalização do serviço. 

 
c) Preservar e resguardar os equipamentos, assim como sua descrição técnica. Só permitir o acesso aos 

equipamentos para manutenção às pessoas responsáveis pela CONTRATADA por ela apresentada, e que 
compartilhem destas responsabilidades de solucionar as pendências do CONTRATANTE. 

 
d) Adotar todo empenho em avaliar os resultados emitidos pela manutenção a fim de detectar falhas nos 

dados no Sistema de Automação. Não caberá cobrar da CONTRATADA qualquer responsabilidade civil ou 
jurídica em função destas possíveis falhas, mas somente os esclarecimentos ou correções necessárias. 

 
e) O CONTRATANTE deve assegurar o livre acesso aos profissionais da CONTRATADA a seus 

equipamentos e instalações, para execução dos serviços contratados e prestará os esclarecimentos 
necessários além de colocar à disposição o pessoal e dados técnicos em seu poder. 

 
f) O CONTRATANTE se responsabilizará pela exatidão dos dados informados a CONTRATADA, e deverão 

seguir exatamente todas as normas de manutenção que garanta a operacionalidade dos Sistemas. 
 

g) O CONTRATANTE deverá sempre orientar os trabalhos da CONTRATADA a fim de preservar os padrões 
técnicos estabelecidos em cada área de aplicação. 

 
h) O CONTRATANTE deverá manter em seus quadros funcionários comprovadamente capazes de operar um 

microcomputador e que tenham condições de assimilar as orientações dadas pela CONTRATADA. 
 

VIII - SUBCONTRATAÇÃO  
 
8.1 - É expressamente proibida a subcontratação dos serviços objeto da presente licitação. 
 

IX - FISCALIZAÇÃO 
 

9.1 – As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
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9.2 – O CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente contrato, conforme art. 67 da Lei 8.6663/93 e 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 

b) Ficam designados para fiscalizar o presente contrato os responsáveis pela Divisão 
de Operação, Sr. Laurentino Amador e pelo Setor de Planejamento do DAE, Sr. 
Gilmar Rodrigues Silva e Adalton Virgílio Nascimento. 
 

9.3 – As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade, única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
 
9.4 – A fiscalização terá poderes para: 
 

a) recusar o objeto desta licitação que não obedeça às especificações, dispostas neste edital e 
Termo de Referência; 
b) sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com este edital, seus anexos e Termo de 
Referência, ou com a boa técnica e qualidade, ou que atente contra a segurança e bens do DAE e 
de terceiros, mediante notificação, por escrito, à licitante vencedora; 
c) transmitir à licitante vencedora as determinações e instruções do DAE no que tange a 
possíveis adaptações ou implementações no sistema a fim de atender integralmente a 
Autarquia; 
d) examinar os documentos referentes à quitação regular da licitante vencedora, para com a 
Previdência Social e o FGTS; 
e) praticar quaisquer atos, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do DAE; 

 
9.5 – A fiscalização do DAE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 
responsabilidade da licitante vencedora para terceiros, sejam quaisquer profissionais e/ou empresas, 
envolvidos com o objeto, sem que haja a apresentação da anuência do DAE. 
 
9.6 – A ação da Fiscalização não exclui nem reduz a completa responsabilidade da licitante vencedora, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos causados pela entrega do objeto, ora 
licitado. 
 
9.7 – As determinações referentes às prioridades da entrega, bem como a solução dos casos concernentes 
a estes assuntos, ficarão a cargo da Fiscalização. 
 

X – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - TECNOLOGIA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS  
  
O projeto do sistema de transmissão de dados deverá, obrigatoriamente, utilizar a tecnologia via rádio com 
modulação digital (transmissão de sinais digitalizados e codificados), obedecendo-se todas as normas e padrões da 
ANATEL. 
  
O projeto do sistema de rádio enlace, os equipamentos, os sistemas irradiantes, as torres/mastros e demais 
características, deverão obedecer às normas específicas da ANATEL para o Serviço Especial de Supervisão e 
Controle (serviço-124). 
 
No projeto técnico deverão ser incluídos os certificados de homologação ANATEL dos equipamentos de 
radiofrequência. 
  
3.2 – ENLACES OBRIGATÓRIOS ENTRE AS ESTAÇÕES 
 
As automações de partida/parada de moto-bombas citadas dos itens 6 deverão depender unicamente do enlace 
com os respectivos reservatórios (e seus equipamentos). Exclusivamente estas automações deverão ocorrer 
independentemente da comunicação entre as estações e o CCO (supervisão). Não serão aceitas implementações 
em que os comandos automáticos de partida/parada dependam do enlace com a supervisão. Portanto, serão 
exigidos que sejam implementados, além dos enlaces entre todas as estações com o CCO (supervisão), enlaces de 
comunicação entre os bombeamentos e seus respectivos reservatórios. Garantindo assim, o funcionamento de toda 
automação independente da comunicação com o software supervisório. Esta função garante que todo o sistema de 
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captação e abastecimento não seja comprometido e/ou interrompido em caso de falha ou perda temporária da 
supervisão (CCO). 

 
3.3 - MENU DE FREQUÊNCIAS  
  
Para que o proponente confeccione seu projeto do sistema de transmissão de dados via rádio, o DAE João 
Monlevade disponibiliza, conforme padrão do Serviço-124 da ANATEL, as seguintes frequências:  
 
 48,300MHz   
48,660 MHz  
149,170MHz   
167,790MHZ  
246,875MHZ  
246,975MHZ  
452,875MHZ  
453,100MHz   
902-907,5MHz  
915-928MHz  
5725-5850 MHz  
  
Serão rejeitados projetos que utilizarem outras frequências diferentes das disponibilizadas acima, ou que utilizarem 
outra tecnologia para transmissão de dados que não seja a especificada neste edital.  
  
3.4 - REQUISITOS BÁSICOS DO PROJETO  
  
O PROPONENTE é responsável por efetuar todo o levantamento de dados em campo referentes às estações de 
rádio (remotas) previstas o escopo deste documento, bem como as prováveis repetidoras que possam ser 
necessárias para o desenvolvimento do projeto, bem como o bom e perfeito funcionamento do sistema de 
comunicação de dados via rádio;  
  
O PROPONENTE é responsável por realizar todos os testes de campo de rádio-enlace, prospecção e viabilidade 
técnica do sistema de comunicação de dados, dimensionando e definindo o projeto, bem como a concepção do 
sistema de comunicação de dados, de acordo com os levantamentos de dados realizados por ele e as frequências 
disponibilizadas pelo DAE João Monlevade;  
  
A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todas as estações de rádio, seus equipamentos, rádios, 
sistemas irradiantes, torres, mastros, aterramentos destes e todos e quaisquer outros equipamentos que sejam 
necessários ao bom funcionamento de todos os sistemas planejados neste projeto como um todo;  
  
Se existir a necessidade de implantação de repetidoras de sinal de rádio para o bom desempenho da rede de 
comunicação de dados, isto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA;  
  
O DAE João Monlevade não será responsável pelo fornecimento de nenhum equipamento, software ou 
infraestrutura necessária ao perfeito funcionamento do sistema de comunicação de dados via rádio, sendo tal 
obrigação função exclusiva da CONTRATADA, por isso todos os detalhes do sistema ofertado deverão estar 
planejados e descritos no projeto apresentado; 
 
Caso o PROPONENTE deixe de apresentar no projeto do sistema de comunicação de dados via rádio quaisquer 
estruturas, equipamentos ou softwares necessários ao perfeito funcionamento do sistema, mas no momento da 
execução e montagem do sistema, identifique-se a necessidade dos mesmos, então caberá exclusivamente e 
obrigatoriamente à CONTRATADA fornecê-los, não cabendo ao DAE João Monlevade quaisquer ônus, custos ou 
obrigações adicionais quanto aos mesmos;  
 
A CONTRATADA deverá incluir a mão de obra de execução das interfaces dos quadros de comando das estações 
do DAE João Monlevade com os quadros dos equipamentos de comunicação. As alterações necessárias nos 
quadros de comando também deverão ser incluídas na proposta. As estações de bombeamento do DAE João 
Monlevade que eventualmente não estejam adequadamente munidas de sistemas de partida de moto-bombas 
tradicionais (partida por contatores, soft-starters, inversores de frequência, etc.) deverão ser regularizadas pelo DAE 
João Monlevade. 
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As características técnicas estabelecidas neste documento devem ser respeitadas pelo PROPONENTE na 
concepção do projeto do sistema de comunicação de dados via rádio;  
  
O projeto do sistema de rádio (enlaces via rádio) não se trata de apresentação de Certificados de Homologação dos 
rádios na ANATEL e nem de apresentação de formulários padrões da ANATEL para licenciamento de estações, 
mas sim do completo projeto técnico de engenharia de telecomunicações referente ao sistema de comunicação de 
dados via rádio como um todo. No projeto deverão ser apresentados todos os detalhes inerentes a um projeto 
técnico de redes de rádio, como diagrama de rede de ligação das estações, fotos satélite das estações, memória de 
cálculo de todos os enlaces existentes, frequências, potências TX, nível de sinal RX em cada ponto, diagrama de 
irradiação dos sinais, antenas propagação dos sinais pelo relevo, etc. O projeto de engenharia deverá atestar e 
comprovar a eficiência e a viabilidade técnica do sistema de comunicação de dados via rádio e especificar 
detalhadamente todos os componentes e equipamentos do sistema.  
Mesmo que o PROPONENTE opte por usar no projeto as frequências livres de licenciamento da ANATEL, ele 
deverá, obrigatoriamente, apresentar o projeto de engenharia do sistema de comunicação de dados via rádio e os 
certificados de homologação ANATEL dos equipamentos. 
  
 
O DAE João Monlevade somente aceitará que sejam montados nas estações os equipamentos homologados na 
ANATEL que possuam o respectivo Selo de Certificação da ANATEL.  
  
4 - COBERTURAS ADICIONAIS 
 
A PROPONENTE deverá incluir na proposta de fornecimento as seguintes coberturas: 
 
4.1 – Inclusão de instalação: 
 
 A proposta deverá incluir no valor mensal de locação as despesas relacionadas à implantação do sistema. 
 
4.2 - Descritivo da cobertura de manutenção: 
 

• Cobertura de manutenção sem qualquer custo para o DAE João Monlevade, incluindo a substituição de peças. 

• Cobertura de manutenção sem qualquer custo para o DAE João Monlevade, incluindo as manutenções 
motivadas por surtos e descargas atmosféricas. 

• Prazo de atendimento de manutenção: 

• Categoria 1: Perda de supervisão de variáveis em até 3 estações ou perda de automação de até 2 estações. 
Atendimento em até 72 horas. 

• Categoria 2: Perda de supervisão de variáveis em mais de 3 estações ou perda de automação de mais de 2 
estações. Atendimento em até 48 horas. 

• O prazo deverá ser contado a partir do acionamento de manutenção, que deverá ser emitido durante o horário 
comercial. 

• Em caso de acionamentos indevidos (acionamentos por defeito ou falha nos equipamentos do DAE João 
Monlevade, acionamentos por falta de energia na estação do DAE João Monlevade, acionamentos por 
inobservância ou desconhecimento da operação normal do sistema) a contratada poderá fazer a cobrança 
extra, limitada a R$1,00 por km rodado para o atendimento mais R$250,00 por acionamento. 

 
4.2 - Descritivo do seguro contra roubo, vandalismo e acidentes, incluindo: 
 

• Seguro contra roubo, vandalismo e acidentes (enchentes, abalroamentos, desabamentos e incêndios). 

• O seguro poderá ser limitado a 6 (seis) ocorrências por ano. 

• O seguro não deverá incluir cobertura para reincidência de ocorrência de mesma natureza numa mesma 
estação dentro de um prazo de 360 dias. 

• O dispositivo de hardware (se houver) referente à licença do sistema supervisório não deverá estar incluso no 
seguro. 

 
5 – PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES 
 
5.1 - A contratada deverá instalar todo o sistema num prazo máximo de 180 dias, incluindo todas as suas 
funcionalidades, até que todas as estações do sistema objeto estejam contempladas. O cumprimento do prazo de 
implantação será objeto de rigoroso controle pelo DAE João Monlevade. 
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6 –   DETALHAMENTO DA ESPECIFICAÇÃO – FUNÇÕES POR ESTAÇÃO 
 
As estações (Unidades Operacionais) a serem contempladas são as seguintes: 
 

01 Estação supervisora 

02 Booster Bairro Santa Bárbara 

03 Reservatório República 

04 Elevatória Bairro Aclimação 

05 Reservatório 02 - Bairro Siom 

06 Reservatório 04 - Bairro Promorar 

07 Elevatória 05 - Bairro Cruzeiro Celeste 

08 Reservatório 05 - Bairro Teresópolis 

09 Elevatória 06 - Bairro Petrópolis 

10 
Sistema de Energia Solar composto de Controlador de Carga 16 HÁ, Bateria Recarregável 20 AH; Painel 
Soar 45 W 

11 02 Medidores de Grandeza para Medições de Correntes de Bombas 

12 Reservatório ETA (Caixa Preta) 

13 ETA - Bombeamento (Sala de Operador) 

14 Elevatória Satélite 

15 Reservatório Satélite (Sistema Solar) 

16 Elevatória José Elói 

17 Reservatório José Elói 

18 Elevatória Rua Azaléia 

19 Reservatório Rua Azaléia 

20 MiniBooster (Amperagem) - Bairro Areão 

21 Elevatório - Bairro Baú 

22 Reservatório - Bairro Baú 

23 Elevatória - Rua Hidelbrando Santana (Rosário) 

24 Elevatória - Bairro Nova Monlevade 

25 Poço Artesiano - Bairro Nova Monlevade (Caixa de Latão) 

26 Reservatório Sion 

27 Reservatório Alvorada 

28 Reservatório Vale do Sol 

29 Booster Hidelbrando Santana 

30 Reservatório Tanquinho 01 

31 Poço (Recalque) Tanquinho 01 

32 Reservatório Alto do Planalto 

33 Poço (Recalque) Planalto  

 
A seguir, a relação completa de todas as funções de telemetria, telecomando e telessupervisão que cada 

estação deverá possuir. 
 
6.1 - Estação Supervisora:  
 
6.1.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Todas as variáveis citadas nas estações deverão ser monitoradas e representadas na tela do microcomputador, 

através de símbolos representativos ao dispositivo real, com atualização em tempo real.  
 Todas as estações deverão poder ser remotamente comandadas através do software supervisório. As funções 

de comando estarão detalhadas no descritivo de cada estação. 
 Suporte remoto e acesso remoto para visualização do sistema. 
 Aplicativo via celular (android), para monitoramento das estações.  

 

• Qualquer tipo de variável deverá poder ser configurado para geração de alarmes sonoros e visuais na tela.  
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• Os dispositivos citados no descritivo das estações deverão poder receber comando pela aplicação de 
supervisão. 
 

 No caso de perda de comunicação com alguma estação, deverá ocorrer alarme. 
 Deverá haver o registro mínimo de 12 meses de todas as variações, alarmes e comandos, de forma que 

possam ser criados relatórios cronológicos com periodicidade de 10 segundos a 24 horas. 
 Os relatórios de variações, alarmes e comandos deverão poder ser exportados diretamente para planilhas Excel 

(Microsoft Office). 
 Todos os estados de equipamentos deverão poder ser configurados para registros de totalização de horas, 

disponibilizando a qualquer momento os valores de horas totalizadas e data/hora do início da totalização. 
 Criação de banco de dados de senhas de operação e configuração. 
 Possibilidade de acesso ao servidor da aplicação através da internet (um ponto de acesso à internet deverá ser 

disponibilizado pelo cliente). 
 
Itens inclusos: 

• 01 Microcomputador padrão industrial, com dois monitores de 32”. 

• 01 Nobreak para autonomia de 1 hora. 

• 01 Sistema operacional licenciado. 

• 01 Software supervisório licenciado. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência, incluindo mastro ou torre, 
cabo coaxial, antena. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Todos os equipamentos para comunicação com o software supervisório. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletro dutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Desenvolvimento de aplicação de supervisão com as características mínimas citadas acima. 

• Treinamento de operação do software supervisório e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.2 – Booster Santa Bárbara: 
   
6.2.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) da moto-bomba 1 (contato auxiliar do QCM). 
 Transmissão da variável “estado da moto-bomba 1” para a supervisão. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Transmissão do estado de falha da moto-bomba 1 para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) da moto-bomba 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Transmissão da variável “estado da moto-bomba 2” para a supervisão. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 2 ligada”. 
 Transmissão do estado de falha da moto-bomba 2 para a supervisão. 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado do pressostato. 
 Monitoramento do estado de falha no QCM das bombas. 
 Transmissão do estado de falha para a supervisão. 
 Transmissão do estado do pressostato para a supervisora. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo dos 

reservatórios Republica e Aclimação, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação da moto-bomba 1 através do 

software supervisório. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação da moto-bomba 2 através do 

software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
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Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.3 – Reservatório Republica: 
  
6.3.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de  
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 



    
   DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS     

 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 192, BAIRRO JOSÉ ELÓI – JOÃO MONLEVADE – MG CEP.: 35.930-198 
FONE.: (31)3851-6288 / FAX.:3851-4179 

e-mail.: comprasdae@yahoo.com.br  
 

29 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.4 – Elevatória Bairro Aclimação: 
  
6.4.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1, 2 e 3 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1, 2 e 3” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1, 2 e 3 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado da bomba 04 (abastecimento local). 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do  

reservatório Sion, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1, 2 e 3  1 

através do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
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6.5 – Reservatório Sion: 
  
6.5.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Monitoramento do estado do bombeamento local. 
 Monitoramento de falha do bombeamento local. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.6 – Reservatório 04 (Bairro Promorar) 
  
6.6.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de  
válvulas motorizadas, etc.): 
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 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 
20mA (selecionável). 

 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.7 – Elevatória 05 (Bairro Cruzeiro Celeste) 
  
6.7.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1 e 2” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado da bomba do poço local. 
 Comando do poço local em função do reservatório 04 e comando automático remoto do supervisório. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do 

reservatório 05, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1 e 2 através 

do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
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Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.8 – Reservatório 05 (Bairro Teresópolis): 
  
6.8.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de  
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.9 – Elevatória 06 (Bairro Petrópolis): 
  
6.9.1 - Funções de automação e telecontrole: 
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 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1 e 2” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função do  supervisório e comando 

local. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1 e 2 através 

do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.10 – Sistema de Energia Solar  
 
 
6.11 – 02 Medidores de grandeza para medição de correntes de bombas 
 
 
6.12 - Reservatório ETA (Caixa Preta):  
 
6.12.1 - Funções de automação e telecontrole 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
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 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.13 - ETA Bombeamento (Sala do Operador) 
 
6.13.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório através do mostrador que terá indicação de 10 níveis. 
 Alarme visual e sonoro dos níveis máximo e mínimo a ser configurado. 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 
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• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.14 – Elevatória Satélite: 
 
6.14.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1 e 2” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado da bomba do poço local. 
 Comando do poço local em função do reservatório 04 e comando automático remoto do supervisório. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do 

reservatório 05, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1 e 2 através 

do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 
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• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.15 – Reservatório Satélite (Sistema solar): 
 
6.15.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Controle de partida e parada do correspondente 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de  
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 

• Kit sistema solar, composto de: Painel solar 10W, Bateria 12Ah, controlador de carga. 
 
6.16 – Elevatória José Elói: 
 
6.16.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1 e 2” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
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 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado da bomba do poço local. 
 Comando do poço local em função do reservatório 04 e comando automático remoto do supervisório. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do  

reservatório 05, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1 e 2 através 

do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.17 – Reservatório José Elói: 
 
6.17.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Controle de partida e parada do correspondente 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Monitorar Estado Bombeamento local. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
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Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.18 – Elevatória Rua Azaléia: 
 
6.18.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1 e 2” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado da bomba do poço local. 
 Comando do poço local em função do reservatório Rua Azaleia e comando automático remoto do supervisório. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do  

reservatório 05, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1 e 2 através 

do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
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 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.19 – Reservatório Rua Azaleia: 
 
6.19.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Controle de partida e parada do correspondente 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Monitorar Estado Bombeamento local. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de  
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 
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• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.20 – Mini Booster (Amperagem) Bairro Areião: 
   
6.20.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Automatizar partida e parada da bomba do Booster em função da necessidade da ETA;  
 Disponibilizar comando remoto automático / manual pela supervisão; 
 Disponibilizar comando remoto liga/desliga pela supervisão. 
 
Funções de supervisão desejadas:  
 
 Monitorar o estado (ligada / desligada) da moto-bomba 1 através de contato auxiliar do quadro de comando; 
 Monitorar o estado (ligada / desligada) da moto-bomba 2 através de contato auxiliar do quadro de comando; 
 Monitorar o acesso à porta da casa de bombas através de reed switch; 
 Monitorar a presença de alimentação na estação (presente / ausente); 
 Monitorar o estado do pressostato; 
 Implementar totalização de horas de funcionamento para a bomba 1; 
 Implementar totalização de horas de funcionamento para a bomba 2; 
 Alarme de acesso à porta da casa de bombas; 
 Alarme falta de energia na estação; 
 Alarme de acesso à porta principal; 
 Enviar todas estas variáveis acima citada para tela de supervisão da proposta anterior. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.21 – Elevatória Bairro Baú: 
 
6.21.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1 e 2” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado da bomba do poço local. 
 Comando do poço local em função do reservatório Bairro Baú e comando automático remoto do supervisório. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do  

reservatório 05, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1 e 2 através 

do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
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Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.22 – Reservatório (Bairro Baú): 
 
6.22.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Controle de partida e parada do correspondente 
 Monitoramento do estado de energia da estação  
 Monitorar Estado Bombeamento local. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de  
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, totalizando um mínimo de: 

• 8 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA 
(selecionável). 

• 16 entradas digitais. 

• 16 saídas digitais. 

• 4 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens inclusos: 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 
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• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.23 – Elevatória Rua Hidelbrando Santana (Rosário): 
 
6.23.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1 e 2” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado da bomba do poço local. 
 Comando do poço local em função do reservatório local e comando automático remoto do supervisório. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do 

reservatório 05, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1 e 2 através 

do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 
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• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.24 – Elevatória Bairro Nova Monlevade: 
 
6.24.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento do estado do nível da caixa de contato (reservatório local). 
 Transmissão do nível da a caixa de contato para a supervisão. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas 1 e 2” para a supervisão. 
 Comanda partida/parada dos poços em função do nível da caixa de contato. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Monitoramento de falha nas moto-bombas 1 e 2 (contato auxiliar do QCM). 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado da bomba do poço local. 
 Comando do poço local em função do reservatório local e comando automático remoto do supervisório. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do  

reservatório 05, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas 1 e 2 através 

do software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 

6.25 – Poço Artesiano – Bairro Nova Monlevade (Caixa de Latão) 
 
6.25.1 - Funções de automação e telecontrole: 
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 Monitoramento do estado (ligada/desligada) da moto-bomba 1 (contato auxiliar do QCM). 
 Transmissão da variável “estado da moto-bomba 1” para a supervisão. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba 1 ligada”. 
 Transmissão do estado de falha da moto-bomba 1 para a supervisão. 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado de falha no QCM das bombas. 
 Transmissão do estado de falha para a supervisão. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do 

reservatório correspondente, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação da moto-bomba 1 através do 

software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leds, com inscrição 

da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.26 – Reservatório Sion 
 
6.26.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Transmissão da variável "nível do reservatório" para automação de partida/parada da moto-bomba da estação 

Bombeamento correspondente. 
 Monitoramento da presença de tensão de alimentação na rede CA. 
 Sensor de Alarme de Extravasamento para indicação de reservatório vazando no supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
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 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leads, com 
inscrição da função de cada entrada e cada saída. 

 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens Inclusos: 

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

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletro dutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.27 – Reservatório Alvorada 
 
6.27.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Monitoramento da presença de tensão de alimentação na rede CA. 
 Sensor de Alarme de Extravasamento para indicação de reservatório vazando no supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leads, com 

inscrição da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens Inclusos: 

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

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 
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• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletro dutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.28 – Reservatório Vale do Sol 
 
6.28.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Transmissão da variável "nível do reservatório" para automação de partida/parada da moto-bomba da estação 

Booster Hidelbrando Santana. 
 Monitoramento da presença de tensão de alimentação na rede CA. 
 Sensor de Alarme de Extravasamento para indicação de reservatório vazando no supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leads, com 

inscrição da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens Inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletro dutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.29 – Booster Hidelbrando Santana 
 
6.29.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) das moto-bombas. 
 Transmissão da variável “estado das moto-bombas” para a supervisão. 
 Configurar no sistema a totalização de horas da “moto-bomba ligada”. 
 Monitoramento de falha das moto-bombas (contato auxiliar do QCM). 
 Transmissão do estado de falha das moto-bombas para a supervisão. 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
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 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do 
Reservatório Vale do Sol, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 

 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação das moto-bombas através do 
software supervisório. 

 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 
supervisório. 

 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 2 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
 
Itens inclusos: 

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

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletro dutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.30 – Reservatório Tanquinho 01 
 
6.30.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Transmissão da variável "nível do reservatório" para automação de partida/parada da moto-bomba da estação 

Poço (Recalque) Tanquinho 01. 
 Monitoramento da presença de tensão de alimentação na rede CA. 
 Sensor de Alarme de Extravasamento para indicação de reservatório vazando no supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leads, com 

inscrição da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
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Itens Inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletro dutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.31 – Poço (Recalque) Tanquinho 01 
 
6.31.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) da moto-bomba (contato auxiliar do QCM). 
 Transmissão da variável “estado da moto-bomba” para a supervisão. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba ligada”. 
 Transmissão do estado de falha da moto-bomba para a supervisão. 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado de falha no QCM da bomba. 
 Transmissão do estado de falha para a supervisão. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do 

Reservatório Tanquinho 01, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 
 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação da moto-bomba através do 

software supervisório. 
 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 

supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leads, com 

inscrição da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 4 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 4 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

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

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 
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• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.32 – Reservatório Alto do Planalto 
 
6.32.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do nível do reservatório. 
 Transmissão da variável “nível do reservatório” para a supervisão. 
 Transmissão da variável "nível do reservatório" para automação de partida/parada da moto-bomba da estação 

Poço (Recalque) Planalto. 
 Monitoramento da presença de tensão de alimentação na rede CA. 
 Sensor de Alarme de Extravasamento para indicação de reservatório vazando no supervisório. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso ao reservatório através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso ao reservatório para a supervisão. 
 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta da caixa dos equipamentos através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta da caixa dos equipamentos para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leads, com 

inscrição da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de tensão, vazão, pressão, estados, comandos analógicos de 
válvulas motorizadas, etc.): 
 
 Mínimo de 2 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 5 entradas digitais. 
 Mínimo de 8 saídas digitais. 
 Mínimo de 2 saídas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 20mA. 
 
Itens Inclusos: 

• Unidades Terminais Remotas com entradas e saídas digitais e analógicas em quantidade suficiente para todas 
as funções citadas acima, incluindo a disponibilidade para funções futuras. 

• Transdutor de nível com resolução mínima de 10 níveis, saída analógica 0 a 10V ou 4 a 20mA. 

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletro dutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
6.33 – Poço (Recalque) Planalto 
 
6.33.1 - Funções de automação e telecontrole: 
 
 Monitoramento do estado (ligada/desligada) da moto-bomba (contato auxiliar do QCM). 
 Transmissão da variável “estado da moto-bomba” para a supervisão. 
 Configurar no sistema a totalização de horas de “moto-bomba ligada”. 
 Transmissão do estado de falha da moto-bomba para a supervisão. 
 Monitoramento de presença de tensão de alimentação. 
 Monitoramento do estado de falha no QCM da bomba. 
 Transmissão do estado de falha para a supervisão. 
 Transmissão da variável “presença de tensão de alimentação” para a supervisão. 
 Dispositivo de partida a relé com capacidade de 10A para a moto-bomba selecionada no QCM. 
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 Partida e parada automatizada da moto-bomba selecionada no QCM em função de nível mínimo e máximo do 
Reservatório Alto do Planalto, com possibilidade de reconfiguração dos níveis mínimo e máximo. 

 Comando de comutação “automático remoto/manual remoto” para a operação da moto-bomba através do 
software supervisório. 

 Comando manual remoto de “liga/desliga” para a moto-bomba selecionada no QCM através do software 
supervisório. 

 Monitoramento do estado (aberta/fechada) da porta de acesso principal à estação através de micro- switch. 
 Transmissão do estado da porta de acesso principal à estação para a supervisão. 
 Disponibilizar na estação a visualização do estado das entradas e saídas digitais através de leads, com 

inscrição da função de cada entrada e cada saída. 
 
Disponibilizar para funções futuras (medições de corrente, tensão, vazão, pressão, comandos analógicos em 
inversores de frequência, etc.): 
 
 Mínimo de 4 entradas analógicas com resolução mínima de 8 bits nos padrões 0 a 10V ou 4 a 20mA ou 0 a 

20mA (selecionável). 
 Mínimo de 4 entradas digitais. 
 Mínimo de 5 saídas digitais. 
 Possibilidade de expansão de entradas e saídas digitais e analógicas, para ampliação futura. 
 
Itens inclusos: 

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

• Todos os equipamentos e dispositivos para efetivação dos enlaces de radiofrequência. 

• Certificado de homologação Anatel para os equipamentos de radiofrequência, constando no campo 
“Serviço/Aplicação” a inscrição: “Serviço Especial de Supervisão e Controle”. 

• Fonte(s) de alimentação para todos os dispositivos da estação, com entrada 220VCA e proteção por varistor e 
fusível. A capacidade da(s) fonte(s) deverá estar dimensionada para acréscimo futuro de até 50% da carga. 

• Transformador isolador na entrada de alimentação com capacidade dimensionada para acréscimo futuro de até 
50% da carga. 

• Sistema de alimentação de backup para todos os dispositivos de automação da proposta, através de baterias, 
com autonomia mínima de 8 horas. 

• Acessórios para instalação (cabos, fios, eletrodutos, conexões, suportes, etc.). 

• Instalação e configuração. 

• Treinamento de operação e manutenção em primeiro nível (verificações, etc.). 
 
7 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS ADICIONAIS 
 
7.1 - Utilização de radiofrequência: 
 
 Para os enlaces de radiofrequência poderá ser utilizada qualquer frequência que seja legalmente permitida 
para a utilização de funções da categoria “Supervisão e controle”.  
 

Não poderão ser utilizados equipamentos de radiofrequência cujo certificado não apresente a descrição 
“Serviço Especial de Supervisão e Controle” no campo “Serviço/aplicação”. Esta exigência está em conformidade 
com a norma 01/87 complementar à norma 04/86 - Serviço Especial de Supervisão e Controle. 
 

Os custos de projeto e processo de licenciamento das estações e as taxas anuais deverão estar inclusos à 
proposta, ficando a cargo do DAE João Monlevade o fornecimento da documentação necessária, para que sejam 
emitidos os certificados em seu nome. 
 
7.2 - Padrões de instalação: 
 
7.2.1 - Caixas de montagem 

 
Todos os equipamentos e dispositivos deverão estar acondicionados em caixas metálicas com pintura 

eletrostática, vedação de borracha para a porta e vedação nas entradas/saídas de cabos e fios. 
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7.2.2 - Eletrodutos e fiação 
 

As fiações externas deverão ser acondicionadas em eletrodutos de encaixe. Só será permitida a ausência de 
eletrodutos no caso de necessidade de fiação aérea externa, que deverá utilizar cabos apropriados para tal, com 
altura suficiente para a operacionalização normal da estação e terminações fixas nas extremidades. 

 
As fiações internas aos quadros de comando deverão ser acondicionadas em canaletas ou calhas e deverão 

ser identificadas nas extremidades. 
 
 

7.2.3 - Alterações nos quadros de comando 
 

A mão-de-obra para alterações necessárias nos quadros de comando do DAE João Monlevade deverá estar 
inclusa na proposta, ficando responsável por designar um responsável para acompanhamento e aprovação das 
alterações. 
 
 
7.2.4 - Aterramento das estações 
 

Os quadros do sistema de automação deverão ser adequadamente conectados ao aterramento da estação. 
Caso alguma estação não disponha de sistema de aterramento ou o aterramento disponível não esteja adequado, o 
DAE deverá ser comunicado para providenciá-lo. 
 
7.2.5 - Alterações de alvenaria 
 

Caso haja necessidade de alterações de alvenaria nas estações, estas deverão ser executadas pelo DAE. 
  
 
7.3 - Atendimento em manutenção: 
 
 Os prazos para atendimento de manutenção do sistema deverão ser considerados conforme a categoria da 
ocorrência: 

Categoria 1: Perda de supervisão de variáveis em até 2 estações. 
Categoria 2: Perda de supervisão de variáveis em 3 ou 4 estações ou perda de automação de até 2 estações. 
Categoria 3: Perda de supervisão de variáveis em mais de 4 estações ou perda de automação de mais de 2   
estações. 
 

Prazos máximos de atendimento: 
 

Categoria 1: 72 horas 
Categoria 2: 48 horas 
Categoria 3: 24 horas 
 
A contagem do prazo deverá iniciar na primeira hora útil (segunda-feira a sexta-feira de 07:00h às 17:00h) 

após a formalização do acionamento. 
 
 
7.4 - Cobertura de manutenção e seguro: 
 
7.4.1 - Cobertura de manutenção 
 

A proposta deverá prever a cobertura de manutenção de todos os equipamentos do sistema locado, incluindo 
a substituição de peças. A cobertura deverá incluir também os defeitos causados por descargas atmosféricas e 
surtos na rede de alimentação.  
 
7.4.2 - Seguro 
 
 A proposta deverá incluir seguro para cobertura de manutenção e reposição dos equipamentos e 
dispositivos para os seguintes casos: 
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▪ Roubo e vandalismo nas estações; 
▪ Incêndio no abrigo da estação; 
▪ Defeitos causados por ocorrências naturais (inundações, vento, etc.). 

 
7.5 - Manutenções preventivas: 
 
 A proposta deverá incluir uma manutenção preventiva em todo o sistema a cada seis meses, para 
verificações de ajustes, calibrações e funcionamento dos equipamentos. 
 
7.6 - Reconfigurações de parâmetros: 
 
 A proposta deverá incluir a mão-de-obra técnica para eventuais necessidades de reconfigurações de 
parâmetros do sistema cujas motivações tenham sido originadas por alteração da operacionalização do sistema. 
 

As reconfigurações poderão ser limitadas a uma intervenção trimestral para os casos de necessidade da 
presença física do técnico e a uma intervenção mensal para os casos de reconfigurações que puderem ser feitas 
remotamente. 
 
 O DAE deverá manter uma lista atualizada das necessidades de alteração de parâmetros para que sejam 
feitas nas intervenções. 
 
7.7 - Ampliações no sistema: 
 
 O sistema poderá ser ampliado no período do contrato. Tanto a ampliação de funções em uma estação 
existente quanto a inclusão de novas estações deverão ser previamente orçadas e caso seja aprovada, após a 
conclusão da ampliação fará parte de aditivo ao contrato. 
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ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ 

MF sob o nº (nº do CNPJ), CREDENCIA o(a) Sr.(a) (nome do representante) portador (a) da cédula de identidade  

(nº RG),  e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes para representar perante o DAE – Departamento 

Municipal de Águas e Esgotos, na Sessão de Pregão Presencial nº ........./2017, o qual está autorizado a requerer 

vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a 

redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo(a) PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

em nome da outorgante. 

 

 

 

 

__________,_____ de _______de 2017 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

RAZÃO SOCIAL:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Ref.:   PREGÃO (PRESENCIAL) N° 032/2017 

            

 

 

 

 

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 

10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no Edital. 

 

 

__________,_____ de _______de 2017 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROPOSTA 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE JOÃO MONLEVADE 
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2017 

 
RAZÃO SOCIAL:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  CNPJ:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ENDEREÇO:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL.:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
E-MAIL: XXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.XXXX.XX 
BANCO: XXXX AGÊNCIA nº: XXXXXXX CONTA CORRENTE nº: XXXXXXX 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
NOME: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RG: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
TELEFONE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
PLANILHA DE PREÇOS SINTÉTICA 

LOTE 01 – SERVIÇOS DE ESGOTO 

Item Objeto Valor Mensal 

01 

A presente licitação tem como objeto o conjunto de equipamentos, softwares e 
mão-de-obra para implantação de sistema de automação, telesupervisão, 
telecontrole e telemetria para as estações de saneamento do DAE João 
Monlevade. 

X.XXX,xx 

 
PLANILHAS DE PREÇOS ANALITICA 
 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
LOCAÇÃO 
MENSAL 

(R$) 

SEGURO 
MENSAL (R$) 

VALOR 
TOTAL 

(MENSAL) 
R$ 

01 Estação Supervisora X,xx X,xx X,xx 

02 Booster Bairro Santa Bárbara X,xx X,xx X,xx 

03 Reservatório República X,xx X,xx X,xx 

04 Elevatória do Bairro Aclimação X,xx X,xx X,xx 

05 Reservatório 02 (Bairro Sion) X,xx X,xx X,xx 

06 Reservatório 04 (Bairro Promorar) X,xx X,xx X,xx 

07 Elevatória 05 (Bairro Cruzeiro Celeste) X,xx X,xx X,xx 

08 Reservatório 05 (Bairro Teresópolis) X,xx X,xx X,xx 

09 Elevatória 06 (Bairro Petrópolis) X,xx X,xx X,xx 

10 
Sistema de Energia Solar comosto de controlador de carga 
16HA; Bateria Recarregável 20 AH; Painel Solar 45W. 

X,xx X,xx X,xx 

11 
02 medidores de grandeza para medição de correntes de 
bombas 

X,xx X,xx X,xx 

12 Reservatório ETA (Caixa Preta) X,xx X,xx X,xx 

13 ETA-Bombeamento (Sala do Operador) X,xx X,xx X,xx 

14 Elevatória Satélite X,xx X,xx X,xx 

15 Reservatório Satélite (Sistema Solar) X,xx X,xx X,xx 

16 Elevatória José Elói X,xx X,xx X,xx 

17 Reservatório José Elói  X,xx X,xx X,xx 

18 Elevatória Rua Azaleia X,xx X,xx X,xx 

19 Reservatório Rua Azaleia X,xx X,xx X,xx 

20 MiniBooster (Amperagem) – Bairro Areão X,xx X,xx X,xx 

21 Elevatória – Bairro Baú X,xx X,xx X,xx 

22 Reservatório – Bairro Baú X,xx X,xx X,xx 

23 Elevatória – Rua Hidelbrando Santana (Rosário) X,xx X,xx X,xx 

24 Elevatória – Bairro Nova Monlevade X,xx X,xx X,xx 

25 Poço artesiano – Bairro Nova Monlevade (caixa de latão) X,xx X,xx X,xx 

26 Reservatório Bairro Sion X,xx X,xx X,xx 

27 Reservatório Bairro Alvorada X,xx X,xx X,xx 

mailto:XXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.XXXX.XX
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28 Reservatório Bairro Vale do Sol X,xx X,xx X,xx 

29 Booster Hidelbrando Santana  X,xx X,xx X,xx 

30 Reservatório Bairro Tanquinho 01 X,xx X,xx X,xx 

31 Poço (Recalque) Bairro Tanquinho 01 X,xx X,xx X,xx 

32 Reservatório Alto do Planalto X,xx X,xx X,xx 

33 Poço (Recalque) Bairro Planalto X,xx X,xx X,xx 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 XX.xxx,xx 

 
VALOR TOTAL MENSAL: R$ X.xxx,xx (________________________________________) 
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 12 (DOZE) MESES: R$ X.xxx,xx (_________________________________) 
 
 
 
Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da presente data 
Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Edital 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
 
 
 
 

__________,_____ de _______de 2017 
 
 
 

______________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS     

 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 192, BAIRRO JOSÉ ELÓI – JOÃO MONLEVADE – MG CEP.: 35.930-198 
FONE.: (31)3851-6288 / FAX.:3851-4179 

e-mail.: comprasdae@yahoo.com.br  
 

57 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93 

 

RAZÃO SOCIAL:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Ref.:  PREGÃO (PRESENCIAL) N° 032/2017 

           

 

 

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

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

 

 

 

  

__________,_____ de _______de 2017 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 

 

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

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° 032/2017 

           

 

Declaramos a inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a Administração Pública bem como 

estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos, durante o certame. 

Por ser verdade, firmamos o presente sob as penas da Lei. 

 

 

 

__________,_____ de _______de 2017 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

(carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E 
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO E TELESUPERVISÃO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ÁGUAS E ESGOTOS E A EMPRESA 
“......................................................... ”. 
 

O DAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 17.058.108/0005-
38, com sede à Rua Duque de Caxias, nº 192, Bairro Carneirinhos, nesta Cidade, neste ato representado pelo seu 
Diretor, CLERES ROBERTO DE SOUZA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa 
____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, estabelecida à Rua 
____________________, na Cidade de ____________________, representada por ____________________, neste 
ato denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato de locação e manutenção de sistema de 
automação e telesupervisão, referentes ao Processo Licitatório nº 034/2017, modalidade Pregão Presencial nº 
032/2017 e em conformidade com a Lei nº 10.520 de 17/07/2005, do Decreto Municipal nº 006/2014 e SÚMULA nº. 
257/2010 do TCU, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada na Locação de conjunto de equipamentos, 
softwares e mão-de-obra para implantação e sistema de automação, telesupervisão, telecontrole e telemetria para 
as estações de saneamento do DAE de João Monlevade, conforme descritivo de funções no anexo I do Edital. Os 
locais onde serão instalados os devidos equipamentos estão descritos na tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
LOCAÇÃO 
MENSAL 

(R$) 

SEGURO 
MENSAL 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(MENSAL) 
R$ 

PRAZO  
(MESES) 

VALOR 
TOTAL  

(12 MESES) 
R$ 

01 Estação Supervisora X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

02 Booster Bairro Santa Bárbara X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

03 Reservatório República X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

04 Elevatória do Bairro Aclimação X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

05 Reservatório 02 (Bairro Sion) X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

06 Reservatório 04 (Bairro Promorar) X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

07 
Elevatória 05 (Bairro Cruzeiro 
Celeste) 

X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

08 Reservatório 05 (Bairro Teresópolis) X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

09 Elevatória 06 (Bairro Petrópolis) X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

10 

Sistema de Energia Solar comosto de 
controlador de carga 16HA; Bateria 
Recarregável 20 AH; Painel Solar 
45W. 

X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

11 
02 medidores de grandeza para 
medição de correntes de bombas 

X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

12 Reservatório ETA (Caixa Preta) X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

13 
ETA-Bombeamento (Sala do 
Operador) 

X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

14 Elevatória Satélite X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

15 Reservatório Satélite (Sistema Solar) X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

16 Elevatória José Elói X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

17 Reservatório José Elói  X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

18 Elevatória Rua Azaleia X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

19 Reservatório Rua Azaleia X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

20 
MiniBooster (Amperagem) – Bairro 
Areão 

X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 
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21 Elevatória – Bairro Baú X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

22 Reservatório – Bairro Baú X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

23 
Elevatória – Rua Hidelbrando Santana 
(Rosário) 

X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

24 Elevatória – Bairro Nova Monlevade X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

25 
Poço artesiano – Bairro Nova 
Monlevade (caixa de latão) 

X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

26 Reservatório Bairro Sion X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

27 Reservatório Bairro Alvorada X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

28 Reservatório Bairro Vale do Sol X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

29 Booster Hidelbrando Santana  X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

30 Reservatório Bairro Tanquinho 01 X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

31 Poço (Recalque) Bairro Tanquinho 01 X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

32 Reservatório Alto do Planalto X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

33 Poço (Recalque) Bairro Planalto X,xx X,xx X,xx X,xx X,xx 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
 
2.1 – Fica estimado o valor total do presente contrato em R$ ________ (_______________________), conforme 
proposta comercial, parte integrante deste. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O pagamento será realizado mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil após 30 (trinta) dias da prestação de 
serviços e recebimento dos documentos fiscais, devidamente atestados pelo servidor ou Comissão encarregados 
do recebimento; 
 

3.1.1 - Após o início da implantação, o pagamento das mensalidades será feito através de contagem. As 
estações que forem entregues com todas as funções previstas, incluindo as funções relacionadas a ela no 
supervisório terão seu valor de locação proporcionalmente pagos no mês seguinte. 
 
3.1.2 - Após todas as unidades instaladas, o valor pago é fixo, conforme proposta comercial, respeitados os 
art. 65 da Lei Federal 8666/93. 
 

3.2 – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal dos serviços prestados no mês. 
 

3.2.1 – A partir do inicio da implantação do sistema, serão consideradas para pagamento de seu respectivo 
valor de locação as estações que forem sendo comissionadas e entregues com todas as funções operantes, 
conforme o Anexo I.    

 
3.2.2 – A Nota Fiscal de serviços deverá ser emitida, de acordo com o Decreto Municipal nº 126/2013. 

 
3.3 – O pagamento será efetuado através de depósito bancário diretamente na conta indicada pela licitante em sua 
proposta comercial. 
 
3.4 – A licitante deverá emitir os documentos fiscais na mesma Razão Social e número de CNPJ apresentados 
durante a fase de habilitação. Em caso de faturamento por parte de filiais, a Nota Fiscal será devolvida para 
regularização. 
 
3.5 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa o pagamento ficará 
suspenso até que o fornecedor sane os problemas. 
 
3.6 – O DAE reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas 
ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros. 
 
3.7 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram 
exigidas quando da habilitação. 
 
3.8 - Ocorrendo atraso no pagamento, o preço ajustado será financeiramente atualizado com base no IGPM pro-
rata no período compreendido entre o vencimento e o efetivo pagamento. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão pela seguinte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
03.01.03.17.122.1701.2114 – Manutenção das Atividades Divisão Operação – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
Terceiros Pessoa Jurídica – Ficha 705. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
5.1 - Providenciar a substituição conforme prazos estipulados no Anexo I do Edital dos equipamentos nas 
localidades onde foram instalados na unidade do CONTRATANTE e em suas dependências 
 
5.2 - A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos até que o módulo danificado seja consertado. 
 
5.3 - Instalação e/ou configuração dos equipamentos na melhor forma possível de operacionalidade; 
 
5.4 - A cumprir as determinações, as ordens verbais ou escritas dos responsáveis pelo CONTRATANTE, quando o 
serviço não atender às normas técnicas e legais estabelecidas pelo solicitante; 
 
5.5 - Atendimento técnico in-loco para suporte, instalação e configuração dos serviços, objeto deste contrato, sendo 
que a CONTRATADA deverá executá-lo a qualquer tempo independente de finais de semana ou não sendo que 
estes obedecerem cronograma definido no anexo I e, em caso de pane nos equipamentos, deverão estes serem 
prontamente substituídos, atendendo as necessidades do CONTRATANTE. 
 
5.6 - Manter atualizado todos os documentos exigidos na fase de habilitação. 
 
5.7 - Fornecer todos os equipamentos necessários para prestação de serviço ora contratado. 
 
5.8 - Fornecer relatório, informações e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários no prazo que para 
tanto lhe for solicitado, sendo que, a execução dos serviços será fiscalizada e orientada pela CONTRATANTE, 
através de seu Departamento competente. 
 
5.9 - Credenciar prepostos para representá-la permanentemente junto à CONTRATANTE, com a incumbência de 
resolver todos os assuntos relativos à execução do contrato. 
 
5.10 - Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de 
acidente de trabalho, com relação ao pessoal designado para prestação dos serviços contratados, que não terão 
com a CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício. 
 
5.11 - Prestar socorro “in loco” a CONTRATANTE. 
 
5.12 - Deverá especificar com clareza os serviços executados e fornecer informações quando solicitado pela 
CONTRATANTE sobre a totalidade de horas de abastecimento já gastas. 
 
5.13 - Zelar pelo bom andamento dos serviços que foi submetida, devendo ressarcir a CONTRATANTE de todo o 
prejuízo que esta sofrer em decorrência de negligência, imperícia e imprudência, omissão ou atraso seus ou de 
seus prepostos. 
 
5.14 - Manter um atendimento especial sempre quando solicitado o serviço fora do horário de funcionamento 
normal. 
 

• Os serviços de suporte se concentrarão em atendimento às necessidades apresentadas pelas: vias 
telefônicas, internet, por operações remotas ou por meios de visitas técnicas da CONTRATADA às 
instalações do CONTRATANTE quando solicitados. Os desenvolvimentos de melhorias solicitadas 
aos serviços serão organizados num cronograma de comum acordo entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA de forma a não conflitar com compromissos. Defeitos ou mau funcionamento serão 
tratados de forma prioritária. 

 

• Os atendimentos prioritários ou outras circunstâncias que caracterizem força maior poderão intervir 
no calendário programado. Estarão privilegiadas pela CONTRATADA as necessidades do 
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CONTRATANTE, com seus prazos e compromissos, perante a comunidade de os órgãos públicos 
as quais se vincule, relacionem. 

 

• A CONTRATADA se compromete em manter sempre um servidor responsável pelo atendimento de 
suporte, elaborando escalas de férias de forma a sempre preservar o pronto atendimento das 
consultas e solicitações do CONTRATANTE. 

 
5.15 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, 
uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 
 
5.16 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
 
5.17 - Abster-se de transferir responsabilidades para terceiros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros 
prestadores de serviços, sem anuência da CONTRATANTE. 
 
5.18 - Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato; 
 
5.19 - Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas; 
 
5.20 - Cumprir o disposto no edital e seus anexos; 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  
 
6.1 - Prestar todas as informações e dados relacionados aos serviços ora contratados sempre que se fizerem 
necessários ao cumprimento deste contrato. 
 
6.2 - Colocar a disposição funcionário(s) especializado(s) para orientações e fiscalização do serviço. 
 
6.3 - Preservar e resguardar os equipamentos, assim como sua descrição técnica. Só permitir o acesso aos 
equipamentos para manutenção às pessoas responsáveis pela CONTRATADA por ela apresentada, e que 
compartilhem destas responsabilidades de solucionar as pendências do CONTRATANTE. 
 
6.4 - Adotar todo empenho em avaliar os resultados emitidos pela manutenção a fim de detectar falhas nos dados 
no Sistema de Automação. Não caberá cobrar da CONTRATADA qualquer responsabilidade civil ou jurídica em 
função destas possíveis falhas, mas somente os esclarecimentos ou correções necessárias. 
 
6.5 - O CONTRATANTE deve assegurar o livre acesso aos profissionais da CONTRATADA a seus equipamentos e 
instalações, para execução dos serviços contratados e prestará os esclarecimentos necessários além de colocar à 
disposição o pessoal e dados técnicos em seu poder. 
 
6.6 - O CONTRATANTE se responsabilizará pela exatidão dos dados informados a CONTRATADA, e deverão 
seguir exatamente todas as normas de manutenção que garanta a operacionalidade dos Sistemas. 
 
6.7 - O CONTRATANTE deverá sempre orientar os trabalhos da CONTRATADA a fim de preservar os padrões 
técnicos estabelecidos em cada área de aplicação. 
 
6.8 - O CONTRATANTE deverá manter em seus quadros funcionários comprovadamente capazes de operar um 
microcomputador e que tenham condições de assimilar as orientações dadas pela CONTRATADA. 
 
CLAUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1 – O objeto deste contrato deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, vedada sua cessão ou 
sublocação, salvo na ocorrência comprovada de motivos de força maior ou caso fortuito, o que dependerá de prévia 
anuência formal do CONTRATANTE, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA, pelos ônus e perfeição 
técnica dos mesmos. 
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7.1.1 – Para a prestação de serviço, ocorrendo motivos de força maior devidamente comprovados, alhieos à 
vontade da CONTRATADA, que impossibilitem o cumprimento do serviço contratado, esta poderá indicar 
outro fornecedor que cumpra os mesmos requisitos de habilitação da CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
sem prejuízo das cláusulas e sob sua total responsabilidade, até a resolução dos motivos que ensejarem tal 
alternativa. 
 
7.1.2 – O prestador de serviço indicado pela CONTRATADA deverá ser informado, com antecedência, ao 
CONTRATANTE, ficando condicionado à aprovação desta última. 
 
7.1.3 – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços que terá seu prazo de início imediato e será 
processado da seguinte forma: conforme solicitação do Setor de Eletromecânica do DAE dispondo a 
CONTRATADA de prazo imediato após o recebimento da solicitação para processar a prestação de 
serviços. 
 
7.1.4 – A CONTRATADA se obriga a não efetuar, em qualquer hipótese, o serviço de modo a contrariar a 
forma aqui estabelecida, pelo que, desde já, exime o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela 
eventual ocorrência de atendimento em seu nome por servidores não credenciados. 
 
7.1.5 – A CONTRATADA obriga-se a fornecer a mão-de-obra licitada em condições contínuas, eficientes e 
seguras e prestar os serviços com qualidade. 
 
7.1.6 – O Setor que ficará responsável pelo controle e acompanhamento da prestação de serviços será o 
Setor de Eletromecânica. 

 
CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
8.1 - O presente contrato terá a vigência por 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura da ordem de 
serviços, podendo esta ser prorrogada de acordo com o artigo 57, da lei 8666/93, através de aditivos. 
 
CLÁUSULA NONA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
10.1. – Executado o contrato, o seu objeto será recebido pelo DAE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, após decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no inciso I do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES 
 
11.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativa aceita pelo 
DAE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 

a. Advertência; 
b. multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado do 

contrato, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93; 

c. multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado 
do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, 
caracterizando a inexecução parcial; 

d. multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total estimado do 
contrato pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do 
mesmo. 

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com o DAE pelo período de até 05 (cinco) anos. 
 
11.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas 
na Lei Federal n° 10.520/02 e na Lei Federal n° 8.666/93, inclusive a responsabilização da contratada por eventuais 
perdas e danos causados à Administração. 
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11.3 – A multa deverá ser recolhida DAE no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de 
recebimento da notificação. 
 
11.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente. 
 
11.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução 
do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o DAE pelo período de até cinco anos, 
sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e nas normas legais pertinentes. 
 
11.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
11.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à contratada o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 
 
12.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que 
vier a ser emitida em decorrência deste contrato, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações 
judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n. º 
8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua 
capacidade econômico-financeira; 
b) for envolvida em escândalo público e notório; 
c) quebrar o sigilo profissional; 
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha 
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo CONTRATANTE. 
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize. 
f) infringir qualquer das cláusulas ou condições do contrato; 
g) transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 
h) deixar de fornecer o produto requisitado, abandonando o fornecimento ou suspendendo-o por mais de 2 
(dois) dias seguidos, mesmo por motivo de força maior, desde que não comunique previamente ou 
imediatamente ao Contratante; 
i) deixar de comprovar, quando solicitado, o regular cumprimento de suas obrigações tributárias e sociais; 
j) entrar em regime de concordata ou falência e ainda, dissolver-se ou extinguir-se. 
 

12.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único 
do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 
 
13.1 – Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, quando o 
interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
14.1 - Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n° 10.520/02, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal nº 008/07. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1 – As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva 
da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 
 
15.2 – O CONTRATANTE exercerá a fiscalização do presente contrato, conforme art. 67 da Lei 8.6663/93 e 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
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a) Ficam designados para fiscalizar o presente contrato os responsáveis pela Divisão 
de Operação, Sr. Laurentino Amador e pelo Setor de Planejamento do DAE, Sr. Gilmar 
Rodrigues Silva e Adalton Virgílio Nascimento. 

 
 

15.3 – As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva 
da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato. 

 
15.4 – A fiscalização terá poderes para: 

 
a) recusar o objeto desta licitação que não obedeça às especificações, dispostas neste edital e Termo de 
Referência; 
b) sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com este edital, seus anexos e Termo de Referência, 
ou com a boa técnica e qualidade, ou que atente contra a segurança e bens do DAE e de terceiros, 
mediante notificação, por escrito, à licitante vencedora; 
c) transmitir à licitante vencedora as determinações e instruções do DAE no que tange a possíveis 
adaptações ou implementações no sistema a fim de atender integralmente a Autarquia; 
d) examinar os documentos referentes à quitação regular da licitante vencedora, para com a Previdência 
Social e o FGTS; 
e) praticar quaisquer atos, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do DAE; 
 

15.5 – A fiscalização do DAE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da 
licitante vencedora para terceiros, sejam quaisquer profissionais e/ou empresas, envolvidos com o objeto, sem que 
haja a apresentação da anuência do DAE. 
 
15.6 – A ação da Fiscalização não exclui nem reduz a completa responsabilidade da licitante vencedora, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos causados pela entrega do objeto, ora licitado. 
 
15.7 – As determinações referentes às prioridades da entrega, bem como a solução dos casos concernentes a 
estes assuntos, ficarão a cargo da Fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1 – A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme parágrafo primeiro do 
art. 65 da Lei 8666/93. 
 
16.2 – A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, não importará, de 
forma alguma, em alteração contratual ou novação. 
 
16.3 – A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira. 
 
16.4 – É vedado à Contratada sublocar total ou parcialmente o objeto contratado. 
 
16.5 – São partes integrantes deste instrumento contratual: 

✓ Edital do Pregão Presencial nº 032/2017 e seus anexos; 
✓ Proposta Comercial e Planilha de Custos da Contratada; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
 
17.1 – A publicação do extrato do presente Contrato na Imprensa Oficial de João Monlevade correrá por conta e 
ônus do Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 
 
18.1 - Fica eleito o foro da Comarca de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, 
para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato. 
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em duas (02) vias de igual teor e forma, 
para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, 
a respectiva leitura. 

 
João Monlevade, xx de xxxxx de 2017. 

 
 
 

Cleres Roberto de Souza     Empresa XXXXXXXXXXXXX 
                   DIRETOR DO DAE                                                                                    CONTRATADO 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1)______________________________      2) _________________________________ 
  
CPF n° _________________________      CPF n° _________________________ 
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ANEXO VIII 

RESUMO DO EDITAL 

1) DO OBJETO 

1.1 – O objeto da presente licitação é selecionar, dentre as propostas apresentadas, a considerada mais vantajosa 
de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, para a LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA DE INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SOFTWARES E ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TELEMETRIA, 
TELECOMANDO E TELESSUPERVISÃO (S3T) para o SAA do DAE João Monlevade. 
 
O sistema objeto da presente licitação deverá ser composto basicamente de: 
 

• Um Centro de Controle e Operação (estação de supervisão) conforme tabela abaixo e transcrição nas 
especificações técnicas (Anexo I). 

• 33 (Trinta e três) estações a serem monitoradas e telecomandadas, conforme tabela abaixo e transcrição 
nas especificações técnicas (Anexo I). Deverão ser fornecidos os quadros e feitas as interfaces com os 
quadros de comando existentes. 

• Manutenção do sistema com cobertura de peças, incluindo as necessidades de manutenção por 
ocorrências de surtos e descargas atmosféricas. 

• Seguro contra roubo, vandalismo e acidentes naturais. 
 
 2) DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
 
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 
3.1.1 - CARTA DE CREDENCIAMENTO da qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame (Anexo II). 
 

3.1.1.1 - A CARTA DE CREDENCIAMENTO poderá ser dispensada apenas no caso do 
representante legal ser o sócio diretor da empresa, não se admitindo fazê-la em qualquer 
outra hipótese.  

 
3.1.2 – Cópia simples ou autenticada de documento oficial de identificação que contenha foto do 
representante legal ou procurador.  
 
3.1.3 – Cópia do Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais. 

 
3.1.3.1 – Quando for apresentada cópia simples dos documentos referentes aos itens 3.1.2 e 
3.1.3, o representante legal deverá estar de posse do documento original para autenticação 
por parte do Pregoeiro, ou apresentar protocolo e código de acesso, para verificação através 
do “site” da Junta Comercial; 
 
3.1.3.2 – A ausência de qualquer documento exigido nos itens 3.1.1 a 3.1.3 implicará no não 
credenciamento do representante da empresa licitante. 
 
3.1.3.3. O representante legal da licitante que não obtiver o seu credenciamento ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interpor recurso, enfim, para 
representar a licitante na sessão pública de pregão. 
 

3.2 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá 
representar apenas uma credenciada.  
 
3.3 - A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata exclusão da licitante na etapa de 
lances verbais.  
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3.4. A licitante que não se fizer representar participa do certame apenas com a sua proposta escrita. 
 
3.5 - Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados documentos necessários à 
identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do licitante. Os casos omissos serão 
dirimidos pelo Pregoeiro. 
 
3.6 - As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos 
envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
 
3 – DA PROPOSTA 

4.1 – A proposta comercial para o objeto licitado deverá ser apresentada em uma via digitada ou impressa, 
conforme o Modelo da Proposta (Anexo IV), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal do licitante. 
 
4.2 - A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser fornecido, rigorosamente de acordo 
com as exigências constantes deste edital e anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos 
seguintes requisitos: 

a. Número do edital do Pregão Presencial; 
b. Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, fac-

símile e e-mail, quando houver. 
c. Planilha de preços sintética. 
d. Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação, conforme artigo 64, §3º, da Lei n.º 8.666/93; 
e. Preço global do lote para a execução dos serviços, indicado em moeda corrente nacional, até duas casas 

decimais, expresso em algarismos e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas concernentes 
à mão-de-obra, material, tributos, serviços de terceiros, obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
transporte, alimentação, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licenças, ligações provisórias e 
demais despesas que se façam necessárias à execução completa, do objeto ora licitado. 

f. Planilha de preços analítica para cada item do lote, com os respectivos preços unitários e totais, expressos 
em moeda corrente e com base no mês de apresentação da proposta. Em caso de divergência entre os 
valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por 
extenso será considerado este último. 

g. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA fornecido pelo DAE João Monlevade/MG, devidamente assinado 
pelos responsáveis designados no item 1.2.2 comprovando que a empresa conheceu as instalações, 
sistemas e procedimentos atualmente executados nos sistemas/módulos envolvidos no objeto deste 
Edital ou; DECLARAÇÃO DE DESISTENCIA DE REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA POR INTERESSE 
PRÓPRIO E PLENO CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. Caso seja 
apresentada a Declaração, esta deverá estar devidamente assinada pelo(s) sócio(s) da proponente e 
com firma reconhecida. 
 

4 – DA DOCUMENTAÇÃO 

7.1 – O envelope nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos: 
 
7.1.2 – HABILITAÇÃO JURIDICA: 
 

d) Prova de registro, na Junta Comercial, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
compreendendo: contrato de constituição e todas as alterações havidas após a constituição da 
empresa, tudo devidamente registrado quando a lei assim o exigir, sendo facultada a apresentação da 
última consolidação contratual e alterações posteriores, com a certidão simplificada da Junta 
Comercial, recente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhada de documentos de eleição de seus administradores. 

e) Prova de inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do ato constitutivo (e alterações), no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
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7.1.1.1 – O licitante fica, a critério próprio, dispensado de apresentar dentro do envelope de 
habilitação os documentos apresentados para CREDENCIAMENTO. 
 
7.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
h) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 

Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, respectivamente, em conjunto, nos termos da IN 
RFB nº. 734/2007 e do Decreto nº. 6.106/2007). A certidão conjunta PGFN/RFB será emitida em nome do 
estabelecimento matriz, ficando condicionada à regularidade fiscal de todos os estabelecimentos filiais, 
conforme disposto no §1º do art. 1º da IN/RFB n.º 734/200. 

i) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal (Certidão Negativa de Débito); 
j) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
k) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
l) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho (CNDT) conforme Lei Federal nº 12.440, de 07 de 

Julho de 2011. 
 

7.1.2.1 - No caso de licitante que pretenda executar o objeto desta licitação por meio de filial, deverá 
apresentar todas as certidões tanto desta (filial) como também da matriz. Se a filial responsável pela execução do 
objeto for de outro Estado, existindo filial no local da realização da licitação, deverão ser apresentadas certidões da 
matriz e de ambas as filiais. 

 
7.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

7.1.3.1 - Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, passado por pessoa jurídica de direito 
privado ou por órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos 
Estados ou dos Municípios, em nome da licitante, comprovando ter a mesma executado serviços 
da mesma natureza dos aqui licitados, observando o abaixo mencionado:  
  

d. Fornecimento de Sistema de telemetria, telecomando e Telessupervisão, com 
comunicação de dados via rádio;  
 
e. Fornecimento, instalação e integração de sistema automatizado para supervisão, 
telemetria e telecomando de pelo menos 30 (trinta) unidades operacionais simultâneas 
(estações) e pelo menos 200 (duzentos) pontos de controle. O atestado deverá informar 
os nomes das estações implantadas; 
 
f. O contrato relacionado ao atestado deverá ser de mesma modalidade do objeto da 
licitação (Locação). Deverá constar no atestado se tratar de um contrato de Locação; 

 
7.1.3.1.1 - O Atestado deverá acompanhar: 
 

• Sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) de forma a validá-lo (Resolução 
1.025 do CONFEA, artigo 49); 

• Sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA 
e assinada pelas partes (RT e contratante); 

• Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica da licitante, em dia, emitida 
pelo CREA, onde deverá constar o nome do RT detentor da ART apresentada. 

 
7.1.3.2 – Certificado de Homologação junto à Anatel, dos equipamentos de radiofrequência que 
serão utilizados. A aplicação certificada para os equipamentos deverá ser compatível com o objeto 
da licitação, portanto, no atestado deverá constar no campo “Serviço/Aplicação”: Serviço Especial 
de Supervisão e Controle. 
 
7.1.3.3 - O RT da ART apresentada deverá ser um profissional cujas atividades regulamentadas 
sejam compatíveis com o objeto da licitação, conforme resolução 218, artigo 9º do CONFEA. 

 
7.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA 
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a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante dentro dos últimos 60 (sessenta) dias antecedentes à data de abertura 
desta licitação ou segundo as disposições contidas no documento acerca do prazo de validade dele; 
 
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma 
da lei, assinado por profissional devidamente e regularmente habilitado (contador), registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, admitida, quando aquelas peças de escrituração 
contábil estiverem encerradas há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, a 
atualização pelo ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV ou por outro indicador que o venha a substituir; 
 

b.1) Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
assim apresentados: 
 
b.2.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima – S/A): 

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
- publicados em Diário Oficial; e 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
 
b.2.1) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou  
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 
b.2.2) Sociedade criada no exercício em curso: 

- por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 
c) A comprovação da boa situação financeira da licitante será atestada por documento assinado por 
profissional legalmente habilitado demonstrando que a empresa apresenta “Índice de Liquidez Geral (LG)”, 
“Índice de Solvência Geral (SG)” e “Índice de Liquidez Corrente (LC)”, segundo os valores e fórmulas de 
cálculo abaixo indicados: 

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1.0, calculado pela fórmula abaixo: 

ILC = AC 
        PC 

 
Índice de Solvência Geral (SG) IGUAL OU SUPERIOR A 1.0, calculado pela fórmula abaixo: 

SG =                          AT 

PC + PELP 
 
Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR a 1.0, calculado pela fórmula a seguir:       
                        

ILG= AC + ARLP 

PC + PELP 
 
 
 

 
c.1) Para fins de cálculo dos índices referidos anteriormente, as licitantes deverão utilizar duas 
casas após a vírgula, desconsiderando-se as demais, sem arredondamento; 

Onde: AC = Ativo Circulante 
 PC = Passivo Circulante 
 ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
 PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo 
 AT = Ativo Total 
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c.2) As fórmulas acima apontadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço, devidamente assinado pelo contador da licitante; 
 
c.3) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 
 

7.1.5 – OUTROS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 
 
a) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CF/88. A licitante deverá firmar 
declaração expressa de que cumpre o preceito constitucional quanto à proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, consoante consta do artigo 27, inciso 
V, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854/99 (Anexo V). 

 
b) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme (Anexo VI). Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação 
de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
c) CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, do cadastro de fornecedores 
impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual CAFIMP, disponível no site da 
SEPLAG Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
 

7.1.6 – DOS DOCUMENTOS 
 

7.1.6.1 - Os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, podendo ser autenticadas, ainda, por servidor público, inclusive pelos membros da 
Comissão de Licitação na própria sessão. 

 
7.1.6.1.1 – O contrato social e o balanço patrimonial podem ser apresentados através de cópias 
simples, com indicação de protocolo e senha de acesso, para verificação no “site” da Junta 
Comercial. 
 
7.1.6.2 - Os prazos de validade dos documentos comprobatórios de regularidade fiscal e dos demais 
documentos serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como prazo de validade 
das certidões o de 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 
 
7.1.6.3 – Apenas os MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) são dispensados de 
apresentarem o balanço patrimonial (art. 18-A LC 123/06). 
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ANEXO IX 
 

TERMO DE DESIGNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/2017 
Pregão Presencial N° 032/2017 
 
 
 
 
 
 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o n° (00.000.000/0000-00), através de seu (cargo do 

responsável), Sr. (nome do responsável da empresa), CPF n° (000.000.000-00), nomeia o Sr. (nome do visitante), 

CPF n° (000.000.000-00), (cargo), CREA n° (0000/0), a representar a empresa na visita técnica referente ao 

processo licitatório em epígrafe. 

 

 

 

 

                                                                     (Local), XX de XXXXXXXXXXXX de 2017 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(assinatura e carimbo do responsável) 

 


